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КІРІСПЕ

Кейінгі кезде Қазақстанның есеп жүйесінде көптеген 
күрделі өзгерістер болды және оны одан эрі жетілдіру жағдайы 
әлі жалғасуда. Есеп жүйесінде жаңа мүлік түрлері мен 
міндеттемелері, сондай-ақ жаңа шаруашылық операциялары 
пайда болды. Шаруашьшық жүргізуші субъеістісі есепті жүргізу 
техникасын, нысаньш, эдістемесін әрекет етіп түрған заңға жэне 
Халықаралық стандарт жүйесіне сэйкестендіріп, сондай-ақ сала 
ерекшелігіи ескеріп, өздерінің есеп саясатын калыптастыруына 
болады. Сонымен қоса, шаруашылық субъектісі өздерінің 
ондіріс қорларьш бағалаудың әдістерін жэне өнімнің өзіндік 
қүнын есептеудің тэсілдерін таңдау күқығына да ие. Осы жэне 
басқа да өзгерістер қаржылық есеп берудің жүйесіне біршама 
мэнді өзгерістер экелді. Оның қүрамы мен мазмүны 
халықаралық есепке жақьшдатылды, есеп берудің мэліметін кез 
келген түтынушылар пайдалана алатын болды.

Оқу қүралында бухгаліерлік баланстың мазмүяы, пайда мен 
зияи туралы есеп, ақша қаражатгарының қозғалыстары туралы 
мэселелер ашылады; есептің негізгі нысаньшың байланысы 
қаралады; компанияның қаржы-шаруашылық қызметі туралы 
талдау көрсеткіштері анықгалады.

Кэсіпорьшдардың қаржылық есебін талдаудың мақсаты - 
компания қызметін басқару жүйесіндегі қаржылық есептің 
теориялық жэне практикалык қиындығын қамтамасыз ету. 
Кәсіпорындардың басқару жэне қаржылық есебін талдау курсын 
оқу барысында студент мынаны білуі керек:

- кәсіпорындардың қаржылық есебін талдауды игеру, ішкі 
жэне сыртқы қаржылық талдаудың ерекшеліктерін көрсету;

- компанияның қаржьшық қызметінің қорытьшдысьша эсер 
ететін факторларды көрсету;

- негізгі қаржылық коэфициентхер есебі негізінде 
комнанияның қаржы-шаруашыльщ қызметін талдай жэне 
бағалай білу;
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- ақша ағымьіньщ қозғалысын тапдау жэне олардың 
езгерісін болжамдай білу;

- нарықтық экономика жағдайында ақпараттарға сүйене 
отырып, басқару шешімдерін қабьшдай білу;

- ақпаратпен қамтамасыз етуге бейімделуін.
Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты (ҚЕХС)

мақсатқа жетуді қамтамасыз ету үшін қолданылатьш маңызды 
таддау көрсеткіштерін жалпы эрі анықгалған түрде өз қүрамына 
кіргізді. Талдау үғымы кең көлемде кішкентай бөлшеісгерге 
бөлінген және олардың байланыстарының эртүрлілігіне 
карамастан табиғат қүбылыстары мен заттарын танудың тәсілі 
ретінде қарастырылады. Экономикалық қүбьшыстар мен 
процестерді макродеңгейде зертгешін жалпы теориялык 
экономикалық талдау мен бөлек кәсіпорыңцардың 
экономикасын зерітеу үшін қолданылатьш шаруашылық қызмет 
талдауы — микродеңгейдегі нақты экономикалық талдауьга 
айыра біиу керек. Егер, жалпы теориялық экономикалық 
талдаудьщ ғылыми түрғыдағы дам}пы алдыңғы ғасыр 
экономистерінің еңбектерінде көрініс тапса, ал шаруашылық 
қызмет талдауы ғылым ретінде салыстырмапы түрде жақын 
арада көрініс тапты.

Шаруашылық қызметгің экономикалық талдауы қоғамдық 
ғылымдардьщ дифференңиаңиялануы нэтижесінде пайда болды. 
Экономикалық талдау кэсіпорын кызметінің эртүрлі бағыттары, 
сала, халықаралық байланыстар бойынша жүргізіледі. 
Экономикалық талдау эртүрлі бағыттар мен белгіперге 
байланысты жіктепеді: салалық, уақыттық, кеңістік, жүйедегі 
басқару функцияларына байланысты, қызмет аймағына 
байланысты, статистикалық мэлімегтерді ірікіеуге байланысты. 
Экономикалық талдау келесі түрлерге бөлінеді: қаржыльіқ- 
экономикалық, элеуметтік-экономикалық, экономикалық- 
статистика-лық, эконом икал ық-экологиялық, маркетингтік, 
салыстырмалы фактор-лық, диагностикалық жэне маржиналдық.

Бүгінгі таңда бухгалтерлік есептің басты назары кез келген 
субъектінің төлем қабілеттілігін, өтімділігін, активтеріяің үлес
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салмағын аныктауга қарай ығысқан сияқгы. Сондықтан, 
оқулыкта есеп жүйесінің ең басты бір бөлігі ретінде қаржылық 
есеп беру жүйесі таңдалды, өйтқені оньщ көмегімен 
кэсіпорынның бүгінгісі мен келещегі жан-жақты сипатталады.

Оқу құралы тоғыз тараудан тұрады. Бірінші тарауда 
кәсіпорын қызметін экономикалық талдаудың ңегіздері 
берілген.

Екінші тарауда Қазақстан Республикасында қаржылық 
ссептемені даярлау, жасау жэне басқа да дайындық жұмыстары 
сипатғалады, есеп беруді жасаудың кейбір ерекшеліктері 
көрсетіледі.

Үшінші тарауда кәсіпорынның қаржьшық есеп беру жуйесі 
тольнымен ашылып, бухгалтерлік есеп беруді жасаудың кейбір 
ерекілеліктері, бухгалтерлік баланстың маңызы мен мазмұны 
корсетіледі. Тарауда бухгалтерлік баланстың құрамы мен 
қүрылымын жетілдірудің жолдары ұсынылған.

Ал төртінші тарауда қаржьшық есеп берудің пайда мен зиян 
туралы есеп беруін жасаудьщ, талдаудың әдістемесі келтірілген 
және жан-жақгы сипатталады.

Бесінші тарауда қаржьшық есеп берудің ақша 
қаражатгарының қозғалысы туралы есеп беруін жасаудың, 
талдаудың эдістемесі келтірілген жэне жан-жақш сипатталады.

Алтыншы тарауда қаржылық есеп берудің кагшталдағы 
озгеріс туралы есеп беруін жасаудың, талдаудың әдіетемесі 
келтірілген жэне жан-жақты сипатталады.

Ал жетінші тарауда қаржылық есеп беруге жасалған 
түсініктеме жазба жасаудың, талдаудың эдістемесі келтірілгён 
және жан-жақты сипаггалады.

Сегізінші тарауда кәсіпорынньщ қаржылық жағдайына 
талдау жасалса, соңғы тарауда кәсіпорынның қаржылық 
жағдайын жетілдіру жолдары қарастырылған.
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1-тарау
ЭКОНОМИКАЛЬЩ ТАЛДАУДЬЩ НЕГІЗДЕРІ

1.1. Кәсіпорьш қызметін экономикалық 
талдаудың мәні және мазмріы

Экономикалык талдау басқару шешімдерін қабылдайтын 
ғылыми база болып табылады. Оны негіздеу үшін потенциалды 
мәселелерді, каржьшық жэне өндірістік тәуекелділікті көрсету 
жэне болжау, шаруашылық субъектінің табыс пен тәуекелділік 
дәрежесіне қабылданатын шешімдердің эсерін анықтап, 
шаруашылық қызмет нэтижесіне талдау жүргізу қажет.

Шаруашыльщ субъектінің статусының жоғарылауы олардың 
адында өндірістік жэне қаржылық мэселелердің шешілуіне 
мүмкіндік ашып, басқарушылар алдына қаржыландыру көзін 
табу, инвестнциялық саясатгы оңтайландыру мәселелеріи 
қояды. Үйымның қаржыльщ тұрақтылығьш бағалау, төлем 
кабілеттілігін анықгау жэне объективті, ғыльіми негізделген 
оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржылық талдау 
қажет.

Табиғат құбьшыстары мен қоғамдық өмірді зерттеуді 
талдаусыз жүргізу мүмкін емес. «Талдау» терминінің өзі гректің 
«апаіугіз» деген созінен шыкқан, аудармасында «бөлшектерге 
бөлемін» дегенді білдіреді. Демек, талдау шағын мағьшада 
кұбылысгар мен затгарды зертгеу үшін оларды құраушы 
бөлшектерге бөлемін дегенді білдіреді. Мұңдай бөлшектеу 
зерттелетін затгың, қүбылыстың, проңестің ішіне үңілуге, оның 
әр бөлшегінің мәнін анықтауға мүмкіндік береді.

Мысалы, өнімнің өзіндік құнының мэнін ұғу үшін оның тек 
қандай элементтерден құралатынын ғана емес, сондай-ақ эр 
шығын бабы мөлшерінің неге байланыстьишғын білу керек. 
Өнімнің өзіндік құнының құрылымы мен оған әсер ететін 
факторлар дәлірек қарастырылған сайьга, біз бұл экономикалық 
кұбылыс жайында көбірек білетін боламыз жэне өнімнің өзіндік 
құнының қалыптасуын анағұрлым жақсы басқара аламыз.



Сонымен қатар, коршаған ортаның коптеген құбылыстары 
мен ироцестері тек анализ көмегімен ғана таныла алады деп айта 
алмаіімыз. Кей кездерде адамның ойлау қабілеттілігіне сай 
іселетін басқа тәсілдерді қолдану қажетгілігі туындайды. Бұл 
мағынада талдауға зерттелетін заттьщ эртүрлі бөлшектері 
арасындагы байланысты табатын синтез жақын келеді. Қазіргі 
кездегі диалектика шындыкты зертгеудің ғьшыми әдістері 
ретінде талдау мен синтездің бірлігінен шығады. Тек талдау мен 
синтез гана біріккен күйде қүбылыстардың жан-жақгы 
диалектикальщ байланысының ғылыми зертгелуін қамтамасыз 
стеді.

Сонымен, талдау үғымы  кең көлемде кішкентай 
болшектерге болінген жэне олардың байланыстарының 
эртүрлілігіне қарамастан табиғат қүбьшыстары мен затгарын 
танудың тәсілі ретінде қарастырылады.

Ғылым мен тэжірибеде талдаудың әртүрлі түрлері 
қолданылады: физикалық, химияльщ, математикалық,
<: і птистикалық, экономикалық жэне т.б. Олар тәсіл, мақсат жэне 
обьсю ілері бойынша ерекшеленеді. Физикальщ, химиялық жэне 
басқа да талдауларға қарағанда экономикалық талдау 
экоиомикалық қүбылыстардың абстракті-логикальщ зерттеу 
гэсіліне жатады, мүнда микроскопты да, химиялык реактивтерді 
де қолдану мүмкін емес, тек абетракция күші ғана қолданыла 
алады.

Адамның талдау қабілеттілігі қоршаған ортадағы өз іс- 
әрекеттерін эрқашан бағалап отырудың объективті 
қажеттілііінен туындады жэне жетілуде. Бүл еңбек пен 
ресурстарды анағүрлым эффективті жүмсаудьщ тэсілін 
іздестіруге итермелейді.

Түрғын хальщтың санының өсуіне, ендіріс қүралдарының 
жстілуіне, адамзаттың рухани және материалдық 
қ;і>іа-гі іліктерінің өсуіне байланысты талдау дамыған қоғамньщ 
сң ллглшқы өмірлік қажеттілігіне айналды. Қазірде талдаусыз 
адамиың саналы қызмет етуі мүмкін емес. Ф.Энгельс талдаудың 
пайда бёлуының тарихи шекарасына мінездеме бере отырып,
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былай деп жазған: «Жаңғақты бөлудің өзі талдаудың бастамасы 
болады». Адамзаттың дамуына байланысты бөлінген жаңғақгар 
саны да өсуде, әрі оларды бөлу тәсілдері де жетілуде. Талдау 
объектілерінің шеңбері ұлғаюда, элі де жетілуде.

Саналы қызметі нәтижесінде адамдардың табиғи ортамен 
карым-қатьшастары бірте-бірте кеңейді, соның салдарынан 
адамдар эртүрлі объектілер мен кұбылыстар жайлы өз 
тусініктерін тереңдетті. Бірте-бірте бул обьектілер мен 
қубылыстарды зерттеуғе байланысты талдаудың тереңдетілген 
түрі қажет болды. Осылайша, математика, химия, медицина 
жэне басқа да ғылымдардағы талдау пайда болды.

Бүгінде, экономикалық қүбылыстар мен процестерді 
макродеңгейде зерттейтін жалпытеориялық экономикалық 
талдау мен бөлек кэсіпорындардың экономикасын зерттеу үшін 
қолданьшатын шаруашылық қызмет талдауы -  
микродеңгейдегі нақты-экономикалық талдауын айыра білу 
керек. Егер, жалпы теориялық экономикалык талдаудьщ ғылыми 
түрғыдағы дамуы алдыңғы ғасыр экономистерінің еңбектерінде 
корініс тапса, ал шаруашылық қызмет талдауы ғылым ретінде 
салыстырмалы түрде жақын арада көрініс тапты.

Материалистік диалектика барлық қүбылыстар' мен 
процестерді түракты қозғалыста, озгерісте, дамуда қарастыруды 
қажет деп санайды. Шаруашылық қызметгі талдау әдісінің бір 
сипаттамалық белгісінің ңайнар көзі осыпда — турақты 
салыстырулардың ңажеттілігі. Салыстырулар шаруашьшық 
қызмелі талдауда кеңінен қолданьшады. Қызметтің накты 
нәтижелері откен жьшдардың нэтижелерімен, баса 
кәсіпорындардың жетістіктерімен, жоспарлы көрсеткіштерімен 
жэне т.б. салыстырылады.

Материалистік диалектика әрбір процесс, әрбір қүбылысты 
қарама-қайшьшықгардьщ күресі жэне бірлік ретінде қарастыру 
керектігін үйретеді. Осы арадан ішкі қарама-қайшылықтарды, 
эрбір процестің, эрбір қүбылыстьщ оң жэне теріс жақтарын 
зерттеу қажетгілігі туындайды. Бүл да шаруашылық қызметті 
талдаудың сипаттамалық белгісінің бірі. Мысалы, ғылымның



инновациялық дамуы да еңбек өнімділігінін артуына, 
рентабельділік деңгейінің өсуіне жэне т.б. оң эсерін тигізеді, 
бірақ қоршаган ортаның ластануы, гиподинамия дамуы және 
т.б. сияқгы оның теріс жақгарын да ескеру қажет.

Талдауда диалектикалық әдісті қолдану кэсшорьшньщ 
шаруашьшық қызметін зерттеу барлық өзара байааныстарды 
есепке ала отырып жұргізілуі керек екендігін білдіреді. Ешбір 
қубылыс дурыс түсінікті болуы мүмкін емес, егер ол бөлек 
түрде, баскалармен байланыссыз қарастырылатын болса. 
Мысалы, онімнің озіндік қүньшың деңгейіне жаңа техниканы 
енгізу әсерін зерттей отырып, тікелей байланысты ғана емес, 
сонымен қатар жанама байланысты да ескеру қажет. Жаңа 
гехниканы енгізу нэтижесінде ондіріс шьвгындары артатыны, 
сонымен бірге өнімнің өзіндік қүны да артатыны белгілі. Бірақ 
мүнда өз қатарында еңбекақының үнемделуі мен өнімнің өзіндік 
қүнының төмендеуіне жагдай жасайтын еңбек өнімділігі оседі. 
Осыдан шыгатьш, егер еңбек өнімділігінің өсу деңгейлері жаңа 
техникаш>і үстау мен іске қосуға кететін шыгындарының есу 
деңгейіне қараганда жогары болса, онда өнімнің өзіндік қүны 
томендейді, және керісінше. Ягни, осы немесе басқа да 
экономикалық қүбылысты түсініп, дүрыс багалау үшін басқа 
қүбылыстармен барлық байланыстарын жэне озара гэуелділікті 
зертгеп алу қажет. Бүл шаруашылық қызметті талдау эдісінің 
эдіснамалық белгісінің бірі.

Жүйелі көзқарас -  зерттеу эдіснамасьшдағы багыт. Ол 
коптеген ішкі жэне сыртқы байланыстары бар жеке 
элементтерден түратын күрделі жүйелер сияқты объектілерді 
зертгеуге негізделеді. Жүйелі козқарас объекггіні терең 
зертаеуіе, ол туралы негүрлым көбірек түсінік алуга, осы 
объектінің жеке бөліктері арасында себеиті-тергеулі 
байланысын көрсетуге мүмкіндік береді.

Жүйелі көзңарастың негізгі ерекшеліктері -  
қозгалмальшық, өзара қарым-қатынас, өзара тәуелділік және 
жүйе элементтерінің өзара байланысы, кешенділік, 
толықтылық, багыныштылық, бастаушы буынның
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ерекшеленуі. Экономгасалық талдауда жүйелі көзқарас
иеғүрлым мақсатқа сай басқарушылық шешімдерді таңдау үшін 
негіз болатын белгіленген нүсқалардан тиімдісін таңдауға, 
шаруашылық мэселелерді шешудің гылыми негізделген 
нүсқаларьш күрастыруға мүмкіндік береді.

Жүйелі талдау процесінде бірнеше жүйелі кезеңдерді 
карастыруға болады.

Зерттеудің бірінші кезеңінде талдау объектісі анықталған 
жүйе ретінде көрінеді. Бүл үшін ең басында жүйе элементтері 
ретінде қарастыруға болатын объектінің жеке бөліктерін бөліп 
көрсетеді. Нақты жағдайларда жүйе бірнеше деңгейге ие болуы 
мүмкін, яғни бірінші деңгейдің эрбір бөлек алынған элементін 
жеке жүйе (ішкі жүйе) түрінде қарастыруға болады. Бүдан 
басқа, талдаудың бірінші деңгейінде жүйенің даму мақсаты, оны 
шешетін мәселелер, басқа жүйелермен байланыс, жеке 
элементтер арасьшдағы өзара байланыстар, эрбір элементгі жэне 
жүйені түгелдей іске асыру қүрылуы тиіс.

Жүйелі талдаудьщ екінші кезеңнің негізгі мақсаты — 
жүйелері бар шарттарға, өзара байланыстарға (ішкі жэне 
сыртқы), элементтердің барлығына анағүрлым толық және 
сапалы баға беруге мүмкіндігі бар керсеткіштердің іріктелуі.

Үшінші кезеңде зерттелетін жүйенің ясалпы схемасы 
күрастырьшады. Графикалық түрғыда ол эдетте эрбір элементке 
арнайы блок сэйкес келетін блоктық сурет түрінде көрсетіледі. 
Бөлек блоктар жүйенің ішкі жэне сыртқы байланыстарының 
бары мен бағытын көрсететін бір-бірімен стрелкалар арқылы 
байланысқан. Мүнда алдыңғы кезеңце таңдалған корсеткіштер 
жүйе элементтері мен байланыстары бойынша үлестіріледі, 
олардьщ тізімі нақгьшаҢады (бірін-бірі қайталайтын шығарыльш 
тасталады, ақпараты жеткіліксіздері ауыстырьшады жэне т.с.с.).

Талдаудың төртінші кезеңі жүйенің экономика- 
математикалық үлгісі жалпы түрде қүрылуына арналады. Мүнда 
сапалы талдау негізінде жүйенің барлық теңдеулер мен 
теңсіздіктердің математикалық нысандары аныкталады. Бүл 
кезеңде эртүрлі эдістер көмегімең. барлық, іендеулер мен
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п ңіі ідіісгсрдің коэффициенттері, шетеу парамет]элері мен 
млқсат (|)умкциялары анықталуы тиіс. Нэтижееінде іетелген 
түмі.іс қорьпындысы бойынша таңдалған объектіні 
жопомикалық талдау үшін пайдаланылуы йіүмкін зкономика- 
міігсмахикалық үлгі алынуы мүмкін.

I ц соцғы талдаудың бесініиі кезеңі «үлгімен жүмыс» деп 
ч.ілады. Оны диалог түрінде комхп>ютерде жасаған дүрыс.
1 )идірісіің сол не басқа факіорларын сипатгайтын экономика- 
м.псмагикалық үлгісінің (коэффи-циенттер, шектеулер) бөлек 
піі|іамсфлерш ауыстыру жолымен функция мәнін анықтайды. 
Осі.і ш*|ісегкіштерді нақгы, жоспарлы жэне басқалармен 
с.шыс і ыру шаруашыльщ қорьггьшдысын, нәтижелі көрсеткіштер 
пшмасына факторлар эсерін бағапауға, ітнкі шаіруашылық 
рс ісріпердің пайдаланьшмаған көлемі мен көздерін анықтауға 
мүмкіидік туғызады.

Талдауға суреттелген көзқарас баскалармен салыстырғанда 
маңі.цды аргьщшылықгарға ие: ол зерттеудің кешеіаділігі мен 
мам .гпылығын; өндіріс тиімділігінің арту резервтерін табудың
і,/т памалық негізделген схемасын; шаруашылык н:зтижелерін 
иін.скгивті бағалауды; шашпаңдық, эрекетгілік, негізін, талдау 
мі п оның қорытындыларының дәлділігін қамтамасыз етеді.
Л ..... . экономико-математикаяық үлгі таддауда қайта-қайта
кпіідапі.ілуы ясәне басқарушылық шешімдерді негіздеудің жақеы 
н үрилы рстінде қызмет етуі мүмкін.

1.2. Экономикалық талдаудың пәні, 
объектілері жэне функциялары

' >кономикалық талдау пэнінің зерттеу мэні болып 
ім.момикалық қүбылыстардың жэне принциптердің себепті- 
. інішрііі.і натынастарытабылады.

'м.цкімикалық талдау объектілері ретіңце шаруашылық 
іч .і імпцііің імшомикальщ нэтижелері есептелінеді. Өнеркәсіп 
к.к іиорі.інда іаіідау объектілерін өнім өндіру мен өткізу, оның 
оііндік күіп.і. еңбек, материалдьщ, қаржы ресурстарын
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пайдалану, өндірістің қаржылық нэіижелсрі, кэсіпорынның 
каржылық жағдайы жэне т,б. жатады. =; ; ; >

Кэсіпорын қызметін экономикалык талдау мазмұны мен 
міндетгері оның атқаратьш функцияларымен айқындалады.

Біріншіден, б.ұл функциялардың бірі -  эқономикалық 
заңдардьщ іске асу сипатын зерттеу, кэсіпорын. жағдайында 
экономикалық процестермен құбылыстардың тевдевдияларын 
орнату. ■ '

Екіншіден, таііДау функциясы болып ағымдағы жэне 
болашакгағы жоспарларды ғьшыми негіздеу есептеледі.

Үшіншіден, ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде 
өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін аныктау.

Төртіншіден, жоспарды орындау барысы бойынша 
кэсіпорын қызмётінің нәтижелерін бағалау.

БеСінішіДен, шаруашылык қызмет процесінде айқындалған 
резервтерді пайдалану бойынша шаралар белгілеу.

Шаруашылық қызметін талдау жүргізуде келесі 
нринцитерді басшьшыққа алған жөн.

1) Экономикалық қүбылыстар мен процестерді. 
піаруашылық жүргізудің нэтижелерін багалауда талдау 
мемлекеттік эдіске неіізделуі керек. Яғни, экономикалық 
өмірдің белгілі жақтарын бағалай отырып, олардың мемлекеттік, 
экономиікалық, элеуметтік, экологиялық, халықаралық саясатқа 
жэне заңдылыққа сәйкестігін есепке алып отыруымыз қажет.

2) Талдау ғылыми сипатга жүргізілуі қажет, яғни өндіріс 
дамуында экономикальщ заңдар талаптары ескерілуі қажет, 
ғьшым-техникалық прогресс жетістіктерін, экономикалық 
зерттеулердің жаңа әдістерін пайдалану керек.

3) Талдау кешенді болуы қажет. Зертгеудің кешенділігі 
кәсіпорын экономикасында қызметгің барлық тарауларын 
камтуды талап етеді.

4) Талдау жасауда жүйелілікті қамтамасыз ету керек. 
Әрбір объектіні зерттеу оның ішкі және сыртқа қарым- 
қатынастарын ескере отырылып жүргізілуі қажет.
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5) Шаруашылық қызметті талдау объективтіі, анық, дәл 
болуы керек. Ол тексерілген, нақты, объективті шындықгы 
айідындайтын мәліметке негізделуі қажет, ал оның 
қорытындылары аналитикалық есентермен негізделуі тиіс.

6) Талдау кәсіпорын қызметіне, өндіріс нәтижелеріне өз 
псерін тигізіп отыру қажет. Бұл жерде уақытылы жршстардың 
кемшіліктерін айқьшдалып, олармен кәсіпорын басшылытын 
таныстыру керек.

7) Талдау жоспар бойынша жүргізілуі тиіс. Талдау 
онеративті болуы қажет. Оперативтілік деп отырғанымыз -  бұл 
тез жэне оның талдау жасау, басқару шешімдерін қабылдау 
нсэне оларды іске асыру. Талдау нәтижелі болуы тиіс.

Шаруашылық қызметгі талдаудың пайда болуы кез келген 
саланың пайда болуына қажет жалпыға бірдей объекгивті 
тәртіппен байланысты.

БІрІншіден, бұл тәжірибелік қажеттілікті қанағаттандыру. 
Ол өндірістік күштердің дамуына, өндірістік күштердің 
жетілуіне, өндіріс көлемінің үлғаюына байланысты пайда 
болды. Кішігірім кәсіпорындарда қолданылған интуитивті 
талдау, жобалық есептер үлкен өндірістів: бірліктер
шарттарында жеткіліксіз болып қалды. Жан-жақгы жинақталған 
шаруашылық қызметті экономикалық талдаусыз күрделі 
жономнкалық проңестерді басқару мен оптималды шешімдер 
қабылдау мүмкін емес.

Бкіншіден, бүл экономикальщ ғылымның жалпы дамуымен 
байланысты. Кез келген ғылымның дамуымен оның 
«.■.алаларының дифференңиациясы жүргізілетіні бэрімізге мэлім. 
ІІІаруашьшық қызметгің экономикалық талдауы қоғамдық 
іыиымдардың дифферен-ңиациялануы нэтижесінде пайда 
Оолды. Бүрьш экономикалық тапдау қызметгері баланс жүргізу, 
бухгалтерлік есеп, қаржы, статистика жэне басқа ғылымдар 
іімтіидс к/ірастырьшатын.

І.үа гылымдар шегінде талдауды зерттеудің алғашқы 
і' ир иі і ійым  юсілдері пайда болды. Бірақ, кәсіпорынның 
нн щчмті.і і н . і қ  жэне элеуметтік дамуъшың ағьмдағы және
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бесжылдьщ жоспарын негіздеу үшін кэсіпорын қызметін жан- 
жақты жалпы зертгеу қажетгілігі туындады. Жоғарыда аталып 
өткен гылымдар тэжірибенің барлық қажеттіліктерін 
камтамасыз ете алмады. Шаруашылық қызметті талдауды 
ғыльмның бөлек жеке саласы ретінде көрсету қажеттілігі 
туындады. Осыдан соң, экономикалық талдаудың маңызы 
шаруашыльщ қызмет барысындағы қателердің бағасына сай өсіп 
отырды.Оған деген қызығушылык өсуде. Өндірісті зерттеу 
жалпылама талдаушьшык көрініс тапты. Талдау кәсіпорын 
экономикасын басқарудағы маңызды қүралға айналды, 
резервтерді тану өндірістік эффективтіліісгің жоғарылауына 
экеледі.

Шаруашылық қызметті талдаудың ғылым ретінде даму 
тарихына көңіл аудара отырып екі жағдайды еске сақгау керек: 
біріншіден, ғылымның теориялық сүрақтарын жетілдіруге, 
екіншіден, олардың тәжірибедегі қолданылуы. Шаруашылық 
қызметті талдау туралы алғаш арнайы кітаптар XX ғасырда 
пайда болды. Олар баланс талдауына арналған еді және 
методикалық бағытта болды. 30-шы жылдары шаруашылық 
қызметті талдау СССР-дың жоғарғы оқу орындарында 
оқылатын болды. Шаруашылық қызметті талдау туралы алғаш 
кітаптар мен әдістемелер шыға бастады. Олардың авторлары
Н.Р.Вейцман, С-К.Татур, М.И.Баканов жэне т.б. 30-шы жылдары 
шаруашылық қызметті талдауның ғылым ретінде қалыптасуы 
болды, эрі оны тәжірибеде кәсіпорын экономикасын жалпылама 
зерттеу жүйесі мен өндірістік резерті жоғарылатуды іздеуде 
қолдана бастады. Соғыс алдындағы жьшдары экономикалық 
т-алдау сүрақтары бойынша үш жүзден аса кітаптар мен алты 
жүздей ғылыми макалалар жасалды.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бухгалтерлік есептің 
қайта қаралуы, бақылау мен шаруашылық қызметті талдау басқа 
авторлардың да туындыларында көрініс тапты.

Соғыстан кейінгі жылдардағы талдау теориялык сүрақгарға 
арналған деп айтуға болады. Осы кезде талдау кәсіпорынның 
үлттық экономиканың деңгейінде басқару тэжірибесінде
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коидшіыла бастады. Экономнкалық талдаудың дербес 
іди іч-мелік бағыттары жетіле бастады: салыстырмалылық, 
і с м і н і« ьэкономикалық, оперативті, экономика-математикалық, 
ф упк і піопалдьі-бағалық жэне т.б.

ІІІпруашылық қызметті талдауды жалпы зертгеу 
іцк гсмслігінің дамуында үлкен рөлді М.И.Баканов, 
АДІІІсремет, С.Б.Барнгольц, В.Ф.Дьяченков, А.Ш.Маргулис, 
\ 11 Мураньев, В.И.Самборский, Н.В.Дембинский, Г.М.Таций, 
111 1 Іумаченко, В.И.Сгражев, С.Г.Овсянни-ков, Н.А.Русак,
II II Краиченко, Б.И.Майданчик, Р.С.Сайфулин, А.Ф.Аксененко 
ін иіс і (». жономист ғалымдар.

Іалдаудың қазіргі жағдайын теориялық жағынан 
ікіі іделген гылым регінде қарастыруға болады. Ғылым 
ікүмысксрлерімен жасалған бірқатар әдістемелер ондірісті 
(іінқаруда әртүрлі дәрежеде болып келеді. Сонымен қатар,
і і .н і ы м  даму қалпында. Басқарушылық шешімдерді
...... .іациялайтын математикалық, ЭВМ әдістерді зерттеу
ім ціік п жүргізілуде. Шетел жэне отандық теориялық 
т і ік п  ктсрдің тәжірибеде қолданылуы жүргізілуде.

ІІІаруашылық қызметті талдаудың теориялық бағыттары 
міггсматика, статистика, бухгалтерлік есеп және т.б. 
і і піымдармен байланысты. Сондай-ақ, талдауды дамыту 
і >тірибелік сүрақгармен байланысты. Басқарудың командалық- 
ніімппік гративті жүйесінде талдау тәжірибе жүзінде қажетінше 
дпми анмады.

Д іі қолданбалы жүйеге келгенде шаруашылық қызметгі 
іінідауды басқарудағы жетекші орынды алады. Оған біздің 
ічн амымыздағы барлық өзгерістер эсер етеді. Нарыққа көшудегі 
«іюііомикалық механизмнің жетілуі кэсіпорынның бэсекелестігі 
мгп иіы і ылымга деген қызығзшіылықтың өсуіне экеледі.

' >і«»помикалық талдау түрлері. Экономикалық талдау 
і і. інорып қы іметінің эртүрлі бағыттары, сала, халықаралық 
(нПіиіпіыі гпр()ойыншажүргізіледі(сурет 1.)
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Сурет 1. Экономикалық талдау исүйесіндегі кәсіпорын қызметін талдау.

Экономикалық басқарудың негізгі функциялары:
- басқаруды ұйымдастыру;
- жоспарлау (экономикалық жүйені болашақта жэне 

ағымды жоспарлау, болжамдау);
- талдау (экономикалық қызмет барысын және нәтижелерін 

талдау, ғылыми негізделген критерийлер негізінде оның 
жетілдіру мүмкіндіктерін бағалау);

- басқаруды мәліметтік қамсыздандыру (экономикалық 
қүбылыстар мен процестер туралы мэліметтерді жинақтау, 
өңдеу);

- бақылау (басқару шешімдері мен бизнес-жоспарлардың 
орындалу барысын бақылау).

Талдау бойынша барлық жүмыстар функционалды болып 
саналада. Оларға келесі функциялар жатады:

- басқаруды үйымдастыру функциялары;
- жоспарлау функциялары;
- бақылау функциялары.
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Экономикалық талдау эртүрлі бағытгар мен белгілерге 
ікиішіш.істы жіктеледі: салалық, уақытты, кеңістік, жүйедегі 
(імси.ару функцняларьша байланысты, қызмет аймағына
..... ........ статистикалық мзліметтерді іріктеуге байланысты
(іч і ю I).

Квоте 1.
і » п юрынды экономшсалық талдау бағытгары

Гііцдау түрі Тағайындау
1 2

< 'іІШІЛЫҚ салалық -  экономиканың эр садасының өзіндік 
ерекшелігін есепке ала отырады;

салааралық -  ұлттық экономика салалары 
деңгейінде жүргізіледі.

Уііқытгық - алдын-ала -  шаруашылық операциялар болғанға 
дейін жүргізіледі. Жоспарлық жүмыстар мен басқару 
шешімдеін негіздеу, болашакта болжау үлгін қажет;
- кейінгі (ретроспективті) -  шаруашылық акіілер 
нэтижелері негізінде жүргізіледі. Кэсіпорын қызмет 
нэтнжелерін объективті бағалау, пайдаланылмаған 
резервтерді айқындау, жоспардьщ орындалуын
бақылау үшін пайдаланылады;
- оперативті -  шаруашылык операциялар болғаннан 
кейін жүргізіледі. Оның мақсаты шаруашылық 
ітроцестерге әсер ету жэне кемшіліжтерді аныктау;
- қорытынды -  есепті мерзімге жүргізіледі (ай, 
тоқсан, жыл). Оның қүндылығы -  кәсіпорын кызметі 
кешенді зерттеледі.

КіЧҢІІ"! ІК - ішкі шаруашылық -  зерттеліп отьфған кэсіпорын мен 
оның күрылымдық бөлімдер қызметі қарастырылады;
- шаруашылық аралық -  екі немесе одан жоғары 
кэсіпорын кызметгері нәтижелері салыстырылады. 
Озат тэжірибе, резервтер, келешектерді анықіауға 
мүмкіндік береді жэне олардың негізінде кэсіпорын 
қызметінің тиімділігіне объективті баға беруге болады.
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1-кестенің жалғасы

1 2
Жұйедегі бас- 
қару функдия- 
лары бойышпа

экономика, техника, технология, ондірісті 
үйымдастыру, еңбектің элеуметгік жағдайлары, 
табиғатты қорғау жэне басқа да қызмет түрлері 
талданады.

Аймақ
бойынша

- ішкі -  кәсіпорында өндірістік, қаржылық және 
коммерциялық қызметін оперативті, қысқа мерзімді 
жэне үзақ мерзімді басқару үшін жүргізіледі;
- сыртқы -  банктер, қаржылық органдар, 
акционерлер, ннвесторлар қаржыльщ статистика 
жэне есеп негізіңде жүргізеді;
- кешенді -  кэсіпорьш кызметінің эртүрлі жақтарын 
қарастыратын талдау;
- тақырыптық -  кәсіпорын қызметінің жеке 
жакгарын карастьфатын талдау.

Статистикалық 
мәліметгерді 
іріктеу бойын- 
ша

- жаппай -  барлық нақты мәліметгер зертгеледі;
- іріктеу -  қандай да бір ерекшеліктер бойынша 
іріктелген факторлар зерттеледі.

Экономикалық таддау келесі түрлергі бөлінеді: қаржьшық- 
экономикалық, алеуметтік-экономикалық, экономикалық- 
статис-тикаішқ, экономикаішқ-экологиялық, маркетингтік, 
салыстырмаплы факторлық, диагаостикалық жэне 
маржиналдық.

1.3. Экономикалық талдаудың эдістері мен тэсілдері

Ғылым әдісі кең мағьшада оз затын зерттеу тэсілі ретінде 
тусіндіріледі. Ғылымның эр түрлері ушін өз затын зерттеуге 
(оның ішінде, шаруашылық қызметті талдау) ерекше қарау 
эдістері танудың жалпыға бірдей диалектикалық эдісіне 
негізделеді.

18



Таидаудың маңызды методологияльщ белгісі больш себепті- 
іі'|іі сулі байланыстарды орнатуға ғана емес, сонымен катар 
мшіріл саадык сипагтама беруге қабілеттілігі табылады, яғни, 
і. і.пм с і потижелеріне фаісторлар ықпалын олшеуді қамтамасыз 
.-туіг қабілеттілігі. Бұл талдауды нақты етіп, ал оның 
і" >|н.і і і.шдыларын негіздейді.

I а идауда себепті байланыстарды зерттеу мен өлшеуді 
ішдукции жэне дедукция эдістерімен жүзеге асыруға болады. 
Ногикалық индукция көмегімен себепті байланыстарды зерттеу 
і .іі і ііі бойынша зертгеу жекеден жалпыға, жеке фактілерді 
к 1111 судсі і жалпыламаға, себептен нэтижеге жүзеге асырылады. 
Дгдукңи» -  бүл зерттеу жалпы фак-тілерден жекеге, 
п иижсисрден себептерге жүзеге асырьшатьш тэсіл болып 
іп()і.ілады. Индукция эдісі талдауда дедукция эдісімен бірге 
ік.ніг үйлесімді қолданылады.

ІІІаруашылық қызметгі талдауда диалектикалық эдісті 
коіідлиу лрбір гфоцесті, эрбір экономикалық қүбылысты бір- 
мірімгц озара байланысты көптеген элементгердің жиынтығы, 
»куііг іүріиде қарастыру керек. Осыдан келіп шығатьшы 
ілиллудмц тағы бір сипаттамальщ белгісі болып табыиатын 
і л ндлу  объектісін зерттеуге жүйелі козкарастың қажеттілігі.

Жүйслі козқарас зерттелетін қүбылыстар мен процестердің 
нігмгнгіврге максималды бөлгпектеу, олардың жүйелілігі мен 
і ні11 г іііі қарастырады. Сол не басқа күбылыстарды бөлиіектеу 
11' урлмл  Ооліісгерін ашып көрсету) зерттеліп отырған объектіде 
лііліурлым маңызды жэне негізгіні анықгау үшін тәжірибелік 
' I I . ін дорежеде жүргізіледі. Ол талдаудьщ объектісі мен 
мліп лгі.ша байланысты болып келеді. Бүл экономикалық 
инрі гікішгсрдің маңызын, сондай-ақ олардың дамуын 
іиі.ц. іпіггі.ш факторлар мен себептерді нақты білуді
111 л м і ііі і к торден талап ететін шаруашылық қызметгі талдаудағы 
кур/и ім м.кпіс болып табылады.

► іігмпгггорді жуйелендіру олардың озара байланысын,
і.лрі.ім клп.шастарын, озара тэуелділіктерін жэне өзара 
" іі і.іііі.иіпыііі.іқгарын зертгеу негізінде жүзеге асырылады. Бүл
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зерттеліп отырған объектінің (жүйенің) мүмкін моделін қүруға, 
зертгеліп отырған көрсеткіштердің ішкі байланыстарына сэйкес 
келетін талдаудың логикалық-эдіснамалық жүйесін ашып 
көруге, жүйе элементтерінің бағыныштьшығын, қызметтерін 
оның негізгі компоненттерін анықгауға жағдай жасайды.

Кәсіпорын экономикасьшың жеке жақгарын, олардың өзара 
байланысын, бағыныштылығы мен тәуелділігін зерттеп болған 
соң, барлық зерттеу материалдарын жаішылаңдыру қажет. 
Жалпыландыру (синтез), талдауда өте жауапты мезет болып 
табылады. Талдау нэтижелерін жалпьшандыру кезінде қызмет 
нэтижелері негізінен тэуелді болатын барлық зертгеліп отырған 
факторлардың ішінен типтіктерді кездейсоқгардан бөлу, негізгі 
жэне шешуші факторларды ашып көрсету қажет.

Алдынғылардан тіжелей шығатын шаруашылық қызметті 
талдау маңызды эдіснамалық белгісі болып кәсіпорынның 
шаруашьшық қызметіндегі экономикалық қүбылыстар мен 
проңесстердің себепті-тергеулі байланыстарын жүйелі және 
кешенді зерттеу үшін қажетті болып саналатын көрсеткіштер 
жүйесін өңдеу мен қолдану табылады.

Осылайша, шаруашылық қызметті талдау эдісі өндіріс 
тиімділігін артгыру мақсатымен жоспар, есеп, есептілік' жэне 
баска да ақпарат көздерінен көрсеткіштер жүйесінің арнайы 
кабылдауларын өңцеу жолымен кэсіпорын қызметінің 
нәтижелеріне факторларды әсерін өлшеу жэне жалпыландыру, 
жүйелі, кешенді зерттеуді көрсетеді.

Шаруашылық қызметгі талдау эдісін қоадану аналитикалық 
зертгеудің нақгы эдістемелерінің қатарларынан кейін көрінеді. 
Ол шаруашылық қызметтің бөлек жақтарыныц зерттеу 
эдістемелері немесе кешенді талдау эдістемелері болуы мүмкін. 
Айта кететін, әрбір талдау түріне өзінің әдістемесі сэйкес келеді. 
Жалпы әдістеме қандай да бір жүмыстьщ неғүрлым мақсатқа 
сай орындалу ережелерінің, тәсілдерінің жиынтьны дегенді 
білдіреді. Экономикалық талдауда әдістеме айқьш бейнемен 
талдау мақсатына жетуғе бағытталған, кэіспорын экономикасын 
зерттеу ережелері мен аналитикалық тэсілдердің жиьштығын
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ішідірсді. Жалпьі эдістеме -  ұлттьіқ экономиканың іүрлі 
г/иіамарі.інда экономикалық талдаудың түрлі объектілерін 
п р і гоу кезінде бірыңғай қолданылатын зертгеу жүйесі деген 
іугішкп береді. Жеке эдістеме жалпьшы экономиканың 
. 11 >іі.іпі.і салаларына, өндірістің арнайы түріне немесе зерттеу 
пііі.гк ік:іііс қатысты айқьшдайды.

І алдаудың кез келген эдістемесі аналитикалық зерттеуді 
орі.шдау бойынша әдіснамалық нүсқаулар немесе талаптар 
і пргггстін болады. Ол келесідей жағдайларды қамтиды:

а) талдау мақсатының мэселелері мен қүрылымы;
(>) талдау объектілері;
и) орбір талдау объектісі зерттеу үшін көмектесетін 

і ■ ч кч'ткіштер жүйесі;
г) аналитикалық зерттеуді жүргізудің кезеңділігі мен 

ү і іін<пдігі бойынша кеңестер;
д) пқытылатын объектілерді зерттеу тэсілдерінің сипаты;
<•) галдау жүргізу үшін негіз болатын алу көздері;
ж) галдауды үйымдастыру бойынша нүсқаулар (қандай 

і V ііі апар, қызметтер зертгеудің бөлек боліктерін жүзеге 
ііі і.ірады);

i) ақиаратты аналитикалық өңдеу үшін мақсатқа сай
11 м і і. 111 а 11 ылатын техникалық қүралдар;

к) галдау нэтижелерін рәсімдеуге қажет қүжатгардьщ
■ мшігы; V -

ii) і а идау нәтижелерін түтынушылар.
ІІІаруашылық қызметті талдау эдістемесінің екі элементіне 

ін һ іп л і.ііг кстсйік:
• апаііитикалық жүмысты орьшдаудың кезеңділігі;
• піп.ггылатын объектілерді зертгеу тэсілдері.
і ■ іигмді шаруашылық қызметті талдауды орындауда келесі

м '(. /(,)«•/» ....... .
І.ірімііп кеіецде талдау объектілері, мақсаты мен мэселесі 

п и' іі.іи.міаді.і, апалитикальщжүмысжоспарыкүралады. Г1
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Екінші кезеңце талдау объектісі сипаттауға көмектесетін 
синтетикалық жэне аналитикалық көрсеткіштер жүйесі 
жасалады.

Үшінші кезеңде талдауға қажетті ақпарат жиналып 
дайындалады (онық нақгылығы тексеріледі, салыстырмалы 
түрге келтіріледі жэне т.с.с.).

Төртінші кезенде шаруашылыктьщ нақгы нэтижелерін 
есёпті жьщдың жоспарындағы көрсеткіпггермен, өткен 
жылдардыц нақгы берілгендерімен, басқарушы үйымдардың 
жетістіктерімегі, Саланы түгелдей салыстырады жэне т.с.с.

Бесінші кезеңце факторлық талдау жүргізіледі: факторлар 
алынады және олардың нэтижеге эсері анықталады.

Алтыншы кезеңде ондіріс тиімділігін арттьфудың 
пайдаланыл-маған жэнеперспективалы резевтері анықіалады.

Жетінші кезеңде анықгалған қолданьшмаған резервтердің 
жэне түрлі факторлар эрекетгерінің есебімен шаруашылық 
нэтижелерін бағалау жүзеге асырылады, оларды қолдану 
бойынша шаралар жасалады.

Аналитикалық зерттеуді орындаудың мүндай кезеңділігі 
шаруашылық қызметті тапдау теорнясы мен тәжірибесі жағынан 
анағүрлым мақсатқа сай болып табылады.

Шаруашылық нэтижелерге жэне резервтерді есептезт е эсер 
ететін факторларды зерттеу үшін талдауда келесідей эдістер 
пайдаланьшады: ңептік, абсолютті жэне қатысты айырмашылық, 
интегралдық эдіс, корреляңияльщ, компоненхтік, сызықты әдісі, 
бағдарламалау, массалық қызмет көрсету теориясы, ойын 
теориясы, операцияларды зертгеу сиякты эдістері, интуиция 
негізінде, өткен тэжірибесіне, мамандардың эксперттік бағалауы 
арқьшьі экономикалық мэселелерді эвристикалық , шешімдер 
әдісін қолданады (сурет 2). Әдістерді таңдау - талдаудың 
мақсаты мен тиімділігіне, зерттеу объектісіне, есептеудің 
техникалык мүмкіндіктеріне байланысты болады.
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< 'урот 2. Кәсіпорынның шаруашылык қызметін талдау әдістері

ІІІ.іруашыльщ қызметті талдау эдістемесінің маңызды 
ии мсіпі ретівде талдаудьщ техникальщ қабылдаулары мен 
іп.іч кігрі шыгады. Бұл тэсілдерді қыскаша талдау куралдары 
и уі1 (ныпіды. Олар зертгеудің түрлі кезеңдерінде мыналар үшін 
иоцдаііылады:

пнақталған ақпараттарды алғашқы өңдеу үшін (тексеру,
......... п.іру, жұйелендіру);

и р п олетін объектілердің жағдайы мен заңдылығын окъгп
ПІііуі

фак горлардың кәсіпорын қызметінің нэтижелеріне эсерін 
шіі.іқгиу;

опдіріс тиімділіғін арттырудың перспективті жэне 
ц чі і іи.іт.і.іімаган резервтерін есептеу;

і и іпорі.ншың қызметін кешенді бағалау жэне таддау 
н нм ім іігрпі жалнылау;

1 ии і .......... .. шешімдердің, эртүрлі шаралардың,
ч ■ нпіміііі іні.іқ жпнс элеумеітік дамудың жоспарларын неғіздеу.
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Шаруашылық қызметті талдаудың көптеген әдістері 
қолданылады. Олардың ішінен дэстүрлі әдістерді анықгауға 
болады, олар баска да салаларда ақпаратгы зертгеу жэне баптау 
(салыстыру, графикалық, баланстық, орташа және қатысты 
сандар, талдамалық топтар) үшін кеңінен қолданьшады.

Шаруашылық нэтижелерге жэне резервтерді есептеуге эсер 
ететін факторларды зерттеу үшін талдауда келесідей әдістер 
пайдаланылады: ңептік, абсолютті және қатысты айырмашылық, 
ннтегралдық эдіс, корреляздаяльщ, компоненттік, сызықты эдісі, 
бағдарламалау, массалық қызмет көрсету теориясы, ойын 
теориясы, операңияларды зертгеу сияқгы эдістері, интуиңия 
негізінде, өткен тэжірибесіне, мамандардьщ эксперттік 
бағалауы арқылы зкономикалық мэселелерді эвристикалық 
шешімдер эдісін қолданады (сурет 2). Әдістерді таңдау - 
талдаудың мақсаты мен тиімділігіне, зерттеу объектісіне, 
есептеудің техникалық мүмкіндіктеріне байланысты болады.

Ғылыми зерітеудің қүралдардың жаңартьшуы, талдау 
жұмысының тиімділігінің жэне жарқындьшығыньщ негізі 
болып табылады. Неғүрльм адам зерттейтін қүбылыстың мэнін 
терең түсінсе, соғүрілым оған нақты зертгеу эдістері қажег 
болады. Бүл барльвқ ғьшымдар, салалар үшін қажет. Барлық 
ғьшымдар салаларында соңғы жылдар ішінде зертгеу 
әдістемелері нақгылана түсті. Экономикалық ғьшымның аса 
маңызды қүндылығы болып, экономикалық зерттеулерге 
математикалық эдістерді қолдану болып табылады. Ол талдауды 
одан ары терең эрі дэлді етеді.

Салыстыру -  тэсілдердің бір түрі, оның көмегімен адам 
қоршаған ортаны тани білді. Қазіргі заманда біз бүл амалды 
атоматты түрде кейде байқамай күнделікті қолданамыз. Ерекше 
маңыздыл ығы на көңіл аударсақ «Бэрін салыстырғанда 
түсінееін» деген мэтелге сілтеуге болады. Ол экономикалық 
күбылыотарды зерттеуде де кеңінен тарады. Бақылау мен 
болжауды бағалағанда қолданатын әр көрсеткіш пен эр санның 
салыстырмалы түрде ғана мэні болады.
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Бүл әдістің мэні келесі түрде ашьшуы мүмкін. Салыстыру -  
бүл танымның ғылыми эдісі, мүнда белгісіз қүбылыстар, заттар 
бүрын зерттелген белгілі құбылыспен салыстырьшады, бүл 
олардың арасьшдағы айырмалшлықгарды айқындау 
мақсатымен жасалады. Салыстырудың көмегімен экономикальіқ 
қүбьшыстардьщ жалпы және спецификалық, зерттеліп жатқан
обьектілердің өзгерісі, даму тенденңиялары мен зандьшықгары 
анықгалады.

Экономикалық талдауда сапыстыру барлық есептерді 
нісшуде негізгі немесе көмекші әдіс ретінде қолданады. 
Салыстыруды қолдана отырып жетістікке жететін қарапайым 
жагдайлар мен мақсаттарды айта кетейік.

1. Жоспардьщ орындалу дэрежесін бағалау үпгін жоспарлы 
ж >пс нақты көрсеткіштерді салыстыру.

2. Иақгы көрсеткіштер мен нормативтік көрсеткіштерді 
галілстыру шығындарды бақылауға жэне ресурсты сақгаушы 
юхнологиясьш енгізуге мүмкіндік береді.

' ІІақгы көрсеткітерді өткен жылдар көрсеткіпггерімен
< ані.н і ырып экономика проңесстерінің даму тенденциясын 
анықтау.

'1. Кэсіпорынның талдамалы көрсеткіштерін ғылыми 
ж< исгіктермен жэне басқа кэсіпорьшдар немесе бөлімшелер 
жүмысының алдыңғы қатарлы тәжірибесімен салыстыру 
к.орларды іздеуге қажет.

5. Талдамалы шаруапшлық көрсеткіштерді жеткен 
и.уі ііжолсрді бағалау жэне қолданылмаған қорды анықгау үшін 
аудіш, аймақ, облыс бойьшша орташа көрсеткішітерімен 
ііілысгару.

(>. Зерггеліп жатқан көрсеткіпггердің өзара байланысын 
.піықгау үшін параллельді жэне динамикалық қатарларды
■ ллыстыру. Мысалы, бірмезгілде жалпы өнімнің өндірісгік 
колсміпің озгеріс динамиқасын, негізгі өндірістік қор жэне 
мііііарым қорын талдаганда бүл көрсеткіштердің өзара 
(іаіпіаііысын дэлелдеуге болады.
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7. Басқарушылық шешімдердің эртұрлі нұсқаларын 
салыстыру мақсатымен ең қолайласын таңдау.

8. Қызмет нэтнжесін кез келген фактордың өзгерісіне дейін 
жэне кейін салыстыру, факторлар эсерін есептеген кезінде жэне 
қорларды есептегенде қолданылады.

Салыстырудың эр түрін толығырақ қарастырайьпс.
Бүрынырак белгілеп кеткендей, шаруашылық қызметін 

талдау міңдеттерінің бірі, бақьшау жүйесінің қүрылымы және 
кәсіпорын қызметінің экономикалық жэне әлеуметтік дамуын 
жан жақгы талдау. Накты мәліметгерді жоспарлымен салыстыру 
міндетті шарт больш табылады. Бүндай салыстыру жоспарды 
орьшдау дэрежесінің ай, тоқсан немесе жыл бойынша 
анықгалуына мүмкіндік береді. Жоспарлы корсеткіштердің 
дэлілденгенін тексеру үшін де нақты мэліметтерді жоспарлымен 
салыстьфуы мүмкін. Ол үшін нақты орташа үш-бес өткен 
жылдар мәліметтері ағымдағы жылдың жоспарлы 
мэліметтерімен салыстырылады. Көрсеткіштердің нақты 
деңгейін жоспарльшен салыстыру өндірістік резервтерді 
айқындау үшін керек. Осы мақсатпен келтірілген шаралардың 
колемі туралы накты мэліметтер жоспарлымен салыстырылыды. 
Егер жоспар белгілі бір шаралармен орындалмаса, онда өнім 
өндірісінің үлғаюын қолданылмаған резерв түрінде қарастыруға 
болады.

ШҚТ-да болашақ жоспардың мәліметтерімен осы немесе 
басқа көрсеткіштер бойынша жеткен деңгейді салыстыру 
маңыздылығы аз емес. Бүндай салыстыру болашақ жоспар мен 
алдыңғы кезең тапсырмалардың орындалу жольш көруге 
мүмкіндік береді. Аналитикалық жүмыстардың тәжірибесінде 
бекітілген нормаларды салыстыру да қолданылады (мысалы: 
шикізат, материал, энергия су жэне т.б. шығьшдар). Бүндай 
салыстыру өнім өндірісіне қорларды артық шығындау немесе 
үнемдеу үшін,оларды өндіріс процесінде тиімді қолдануьш 
бағалау жэне өзіндік қүнын төмендету мен өнім шығарылысы 
үлғаюьюың жоғалған мүмкіндіктерін анықгау үшін қажет.
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ІІІҚТ~да алынған нақгы нэтижелерді өткен жьтлғымен
< нп.іс гмру жиі қодцанылады. Бүгінгі кұнгі нэтижелерді қешегімен, 
ііі ымдаі ы ай, тоқсан, жыдцы бүрынғымен салыстырады. Бүл 
м. иіомикалық продестердің даму заңцылықгары мен 
н • 11ді • 111 іияларьш анықіау және алынған көрсеткіштердің өзгеру 
1111 т.миміі бағалау мүмкіңдіктерін береді.

Келесі түрі -  ең жақсы нәтижелермен салыстыру, яғңи 
иімі.іңгм қатарлы тәжірибе, ғылым мен техниканың жаңа 
іи гіетіктері жэне ең артык еңбек үлгісімен салыстыру. Бүндай 
і і і і і .п  імрулар зерттелетін кэсілорын шегінде жэне одан тыс 
іін ріп-рде жүргізілуі мүмкін. Кэсіпорын ішінде жалпы 
іікіііи кпшисн алынған көрсеткіштердің орташа деңгейі 
шідмцгм қатарлы учаскелер, жүмысшылар мен бригадалар 
инрі г ікіпггерімен салыстырьшады. Ол өндірііотің жаңа 
м ү м к 111дері мен алдыңғы тәжірибені көрсетуге мүмқіндік береді.

Іііаруашылықаралық салыстырмалы тадщау -
• 111/ ііі м -1 ііы кэсіпорынның көрсеткіштерін шаруашылықтың
і ■ 11 • і' и ж.ігдайындағы ең жақсы нэтижелерге ие басқа кәсіпорын
і м| I, і і к шггерімен садыстыруда жоғары мэнге ие. Мүндай талдау 
111/ц.іңі і.і гэжірибені үйрену мен өндірістің жаңа мүмкіндіктерін 
нцеуге жоне кэсіпорынның жүмыс тиімділігін артгыруының 
і' -*|>іі.і|>і.іц анықгаудамаңыздытэсіл болыптаб]ьшады..

Імлдауда өте жиі зерттеліп отырған кэсіпорын
і . ч | | 1 і кіпггері ортасаладағы мэліметтермен немесе министрлік,
........ концерн бойынша мэліметтермен салыстырылады.
МүмдаіІ еалыстыру талдалмалы кэсіпорынның қызметін толық 
ч ц иОі.гк гипті бағалау үшін жэне оның шаруашылық қызметінің 
н иіпкеіісрііі анықгайтын жалпы жэне ерекше факторларды 
уііреиу үініи қажет.

• шіммеіі қатар шаруашылық қызметті талдау — да өндіріс
• ,'.іііі ііікгсрін тиімдірек таңцаумен оны толығырақ

11 .і іі іі <і и л іі уі л мүмкіндік беретін экономикалық 
ігіін і.ірмп ішрды шешудің әртүрлі нүсқаларын салыстыру 
к і і і і / і і і і і і л і і л д і .1 ;) ( іресе ол алдыңғы талдауда басқару шешімдері 
. .. и .и.і. илрллрдм псгіздеу кезінде кеңінен қолданьшады.



I

Параллельді және динамикалық қатарларды талдау
эртүрлі көрсеткіштер арасындағы байланыс бағыттары мен 
формаларын анықгау мен негіздеу ушін қолданады. Осы 
мақсатта көрсеткіштердің бірін сипаттайтын сандарды 
улғаймалы немесе кемімелі ретте орналастыруы керек және 
осыған байланысты басқа зерттелетін көрсеткіштердің өзгеруін 
қарастырады: улғая ма, кеми ме жэне қандай деңгейде.

Экономикалық талдауды салыстырмалы талдаудьщ келесі 
түрлері ажыратылады: көлденең, тігінен, трендтік, сонымен 
қатар бір шамалы және көп шамалы. Көлденең 
салыстырмалы талдау зертгелетін көрсеткіштердің нақты 
деңгейдегі абсолютгі жэне қатысты ауытқуларды базалықган 

; (жоспарлы, өтке кезеңдегі, орташа шамалы, ғылыми жетістіктер 
жэне алдыңғы тэжірибелі) анықтау. Тігінен салыстырмалы 
талдау көмегімен экономикалық нроңесстер мен 
қубылыстардың қүрылымы жеке бөліктердің улес салмағын, бір 
бүтіннің бөліктері арасьпвдағы өзара қатынасьш (Мысалы: 
меншікті жэне қарыздық капитал, негізгі жэне айналым 
капиталы) есептеу жолымен анықгалады. Сонымен қатар сәйкес 
фактордың өзгерісіне дейінгі жэне кейінгі олардың шамаларьга 
салыстыру жолымен нэтижелік көрсеткіштердің деңгейіне 
факторлар эсерін зерттейді.

Трендтік талдау динамикалык қатарларды зерттеу 
барысында, яғни базистік жыл деңгейіне қатысты бірқатар 
жылдарға қатысты өсім және өсу қарқыньш зерттеуде 
қолданылады. Бір өлшемді салыстыр-малы талдауда бір 
объектіні бір немесе бірнеше көрсеткіштері бойынша немесе 
бірнеше объектілерді бір көрсеткіш бойынша салыстьфу 
орындалады. Көп өлшемді салыстырмалы талдау көмегі-мен 
көрсеткіштсрдің үлкен спектрі бойынша бірнеше 
кэсіпорындардьщ (бөлімшелердің) қызметінің нэтижелерін 
салыстыру жүргізіледі.

Ондірістік бөлімшелердің, кэсіпорындардьщ жэне т.б. 
шаруашы-лық нәтижелерін комплекстік бағалау үшін 
қолданылатын талдауға керекті көп өлшемді салыстырулар
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о іи іік - пазарды қажет етеді. Бұндай міндет бірнеше
i к іипрындардың шаруашьшыіына жинақтаушы салыстырмалы
i.ііі іі (х ру ксзінде эрдайым түрады. Бұны жасайтын жоғарзғы
ii.і> и.іру органдары, сонымен қатар қаржылық тэуекелділік 
ц ірожіч ііі баіішау үшін инвесторлар.

Ш.іруаінылық қызметінің комплекстік бағасы, өндіріс 
н нижолорі гуралы жалпылама мэліметтері бар жэне 
ниіномикалық процесстерін анықгайтын жиынтық 
імірі.ікіцггерді зерттеу нэтижесінде алынған, кэсіпорын
ii пмогіііііің мінездемесі больш табылады. Бэріне мэлім, 
інімііін-кстік баіалау үшін неғүрлым көбірек көрсеткіштер 
ііиі/|.ііі.!ііі.ілса, соғүрлым талдау қорьпындысы дүрыстырақ
i н іи.іді.і Ііірақ бүл мақсатқа байқам үмтьшу қажет, себебі
ii прп ікіштер санының өсуі комплекстік бағалаудағы есептеу 
і \ мі.н ын қиындатады жэне нэтижелігін түсіреді.

Қшіргі кезде комплекстік бағалау міндеті территорияшық 
ф .н п.ірда окі бағытта шешіледі. Бірінші -  бүл жалнылама 
|і н іі і ( і икалық) немесе ннтегралды көрсеткішті өңдеу. Ол 
ні.|шіі.іііық  қызметгің салмақгырақ жақтарын іске асыратын
■ н I. ү 11 м иқсатқа жету, нәтижесінде бірыңгай көрсеткішті алуды 
і.уіін«'тшімсн қызықгырады. Бүл шаруашьшық нэтижелерін
ііііі ііі.іү міндстін автоматты түрде шешеді: бірінші орьшда ең
■I. і иі іімосе ең кем кәлемді керсеткіштері бар кэсінорын, екінші 
мрыидіі окінші нэтижесі бар кэсіпорьш, т.с.с. Бүндай
....... рішды корсеткіш элі табьшмаған, ал көп сандық зерттеулер
.... . ппдоудің қиындығын көрсетеді.

Пі.іруаіиьшық қызметтің қиындығы проблеманы басқа 
н ц. н дг іпошуге мүмкіндік бермейді -  жалпьшама нэтижелі

і ирі і і піпгюр ішінен қандай да бір көрсеткіпггі интегралды
р>...... гицдан алу. Мысалы, кэсіпорьш өнімді өндіру көлемінің

іV111ңі коіп.юктуралык факгорлардың көмегімен альшған
.......  ііім ііс і.1 бойынша жоғары нэгиже ала алқцы. Басқа
*♦ н ......... і ір.н гырайық: кэсіпорьга өнімді өндіру жоспарынан
..............ицірді, бірақ өнімнің өзіндік қүны үлғайды да, пайда
МІМИОЫ І4ПМІДІ.
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Бұл себептен кэсіпорын қызметі нэтижесінің жалпылама 
бағасы көрсеткіштердің толық комплексі бойынша жүргізіледі. 
Осымен байланысты эдетге міндет күрделене түседі, себебі 
кэсіпорындар арақатынасы эртүрлі көрсеткіштер бойынша эртүрлі 
болады. Мысалы, өңдіріс колемі бойынша кәсіпорын бірінші 
орында, өзіндік қүны бойынша -  үшінші, ал рентабельділік деңгейі 
бойьшша—бесінші орьш-да жэне т.с.с. болды.

Комплекстік бағалаудың басқа бағыты -  шаруашылық 
кызметінің нәтижелерін бір мағыналы бағалауын комплексті 
көрсеткіштер неғізінде қамтамасыз ететін есеп 
проңедураларының алгоритмдерін өңдеу.

Бүл міндетті шешу үшін «суммы мест», геометрияльщ орта 
жэне т.б. әдістерге негізделген алгоритмдер кең колдануда. 
Бірақ бүл әдістерде маңызды кешіліктері бар, себебі оларда 
кейбір көрсеткіштердің салмактылығына көңіл қойылмаған. Ең 
перспекгивті эдісі, эр кәсіпорын корсеткіштерінің абсолютті 
шамасьш ғана емес, сонымен қатар кэсіпорын-эталон 
көрсеткіштеріне дейін олардың жақындык (алшақтық) 
дэрежесін де есепке алуға мүмкіндік беретін, аралық әдісіне 
негізделген, коп өлшемді салыстырмалы талдау эдісін қолдану 
эдісі болып табылады. Осымен байланысты салыстырылып 
отырған кәсіпорындар координаталарьш бірлік ретінде алынған, 
кәсіпорын-эталонның сэкес координаталарыньщ үлесінде 
көрсету қажет.

Талдау жасаған кезінде бір маңызды шартты орындау қажет
-  корсеткіштердің салыстырмальшығын қамтамасыз ету 
қажеттілігін, себебі салыстыруға тек сапалы біртекті шамаларды 
болады. Сонымен қатар келесі талаптар орьгадалу керек:

• көлемді, қүнды, сапалы, қүрылымдық факторлардың 
біртүтастығы;

•  салыстырылып отырған корсеткіштердің есептелу мерзім 
кезеңдері-нің немесе аралықтарьшың біртүтастығы;

• өндірістің берліген талаптарының салыстырмалылығы;
• көрсеткіштер мен олардың күрамын есептеу 

эдістемесінің біртүтас-тығы.
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Іішштардың көбісі бэріне мәлім. Оларды орьщцау
< ііі.іііііііл іи .іқ-тарды туғызбайды. Бірақ салыстыруға
.....іі.іиіі.іпдар козге бірден тусе қоймайды, ал оган жету нақгы
і үііі і .тиуді.і қажет етеді.

• .ІШ.К і ыру үшін альшған көрсеткінггер әртүрлі уақыт 
іі|іі«іп.м і.ііі алатын болса, онда бүл сэйкессіздікті түзету 
..... . оңай жеңуге болады. Егер олар эртүрлі уақыт
i ' и пдоріис альшса, онда салыстыруды тек бір көрсеткішті
• і.м і ыру жолымен ғана ала аламыз.

і иікчткіштерді салыстыру келесі қатардағы
ii іі і шмлрды,яғни абсолютті шаманың орнына орташа және 
і. н і і.н-1 і.і шамаларды алғанда мүмкін болады. Әртүрлі 
ні 11ң 11111.і111.іқтагы абсолютті көрсеткіштерді, мысалы онім 
і м 11111111 111 і ң колемі, негізгі қүралдардың қүны, кіріс сомасын 
"п цтың жср аумағының есебінсіз салыстыруға болмайды. Бірақ
і ■ і' іін опютті көрсеткіштер орньша катысты көрсет-кіштерді

................ мысалы, 100 га ауылшаруашылық аумаққа өнім

..... . і. о11да оларды салыстыруға болады.
1<і іНіір жаідайларда көрсеткіштердің салыстырмалылығьш 

і і іі імік і.гі ету үшін түзету коэффициенттері қолданьшады. 
і *і і|ігі г корсеткіштердің эдістемелік сэйкессіздігіне қатысты
 •.... аудару керек. Ол салыстыру нэтижелерін бүрмалап қана
м и ім іііі. гіпті оның мағынасын озгертіп жіберуі мүмкін. 
Мін 1111 -1, қор қайтарылымы негізгі қордың барлық сомасымен, 
" ......  оцдірістік қормен немесе олардың активті бөлігімен
• гііігіниуі мүмкін. Сондықтан жоспардағы жэне ағымдағы

....... .. (ч-сіпілігіндегі көрсеткіштерді есептеу эдістерінің
і н. ігңдиін тексермесек зерттелетін корсеткіштердің
• і и і |ік ііпң псгізіне оларды есептеу тэсіліне озгешеліктер
ні .........індппен откен кезевдер үшін динамиканың ;щ>ыс емес
..........  игруі мүмкін. Дүрыс корытындыны қамтамасыз ету

,11111. іні|іі « ікімнсрдің есептеу здістерінің тепе-теңдігіне қол 
Ф» ІИІІИ норок.
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Сонымен қатар көрсеткіштерді салыстыру кезінде олардың 
табиғи-климаттық шарттары бойынша
салыстырмалылығын камтамасыз ету керек. Әсіресе ол 
ауылшаруашылығы үшін өзекті болып табылады. 
Кәсіпорындардың эртүрлі табиғн-экономнкальщ аймақтарда 
орналасуы өнімнің шығарылуына, тұрақгы жэне ауыналы 
шығындардың деңгейіне, онімнің еңбек сыйымдылығына үлкен 
эсерін тнгізеді. Осы фактор бойынша көрсеткіштердің 
салыстьфмалыльнын қамтамасыз ету үшін келісілген климаттық 
жэне территорняльщ ерекшеліктеріне кезекті эсер етуін жоюмен 
көрсеткіштердің өсу үлесін ерекшелейді.

Сонымен бірге салыстырмалы көрсеткіштер есептелінген 
обьек-тілердің саньш мен шығыстардың қүрамы бойынша 
біртекті емес болуын жібермеу керек. Мысалы, зауыттардьщ 
көрсеткіштері мен цехтардың көрсеткіштерін, жалпы жэне 
откізілген өнімнің өзіндік күнын, кәсіпорынның таза жэне 
баланстық кірістерін салыстыруға болмайды.

Осылай, көрсеткіштерді салыстырмалы түрге келтірудің 
негізгі әдісі больш қүндық, көлемдік, сапалы және 
қүрылымды факторлардың ықпал етуін оларды бір базиске 
келтіру жолымен бейтараптандыру және де орташа және 
қатысты шамаларды, түзету коэффициенттерін және қайта 
есептеуді қолдану табьшады.

Ереже бойынша ШҚТ -да зерттелетін экономикалық 
күбылыстар орташа жэне қатысты шамаларда көрсетілетін 
сандьщ айқындылыққа ие болады.

Абсолютті шамалар қүбылыстардың сандық өлшемін 
өлшем бірлігінде, салмағында, көлемінде, бойында, 
алаңында,құнында жэне басқа қүбылыстардьщ өлшеміне 
катыссыз көрсетеді.

Қатысты көрсеткіштер басқа уақыт немесе басқа обьект 
бойынша алынған зерттелетін қүбьшыстардың басқа 
күбылыстардың шамасымен немесе осы қүбылыс шамасымен 
арасалмағын корсетеді. Қатысты көрсеткіштер салыстырмалы 
базаға қабылданатын бір шаманы басқа шамаға бөлу
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іі >іииич іпдс алынады. Олар жоспардың, базистікжылдың, баска
....... ... мэліметтері болуы мүмкін. Қатысты
і.«»|н і іыинср коэффиңиенттер (Ібазада) немеісе пайыздар(100 
" і ыдіі) формасында көрсетіледі.

Ш.іруашылық қызметті талдауда қатысты шамаиардың 
■I ■ і \ | >мі норінісі қолданылады: жоспарлы тапсырыс, жоспарды 
іірі.ііідпу, динамика, құрылымдар, үйлесімділік , 
і. крк І.ІМДІ.ІЛЫҚ, тиімділік.

К і і ысты шамалардың жоспарлы тапсырысы ағымдағы
........ . корсеткіштерінің жоспарлы деңгейінің откен жылғы
н ш . іііік- исмесе алдыңғы 3-5 жылмен арақатынасын көрсетеді.

Қіі і і .іс гы  шамалардың жоспарды орындауы -  бүд 
і.мрі пммггің нақгы және жоспарлы деңгейінің арасындағы 
ір и. 11 миас, көбінесе пайыз түрінде көрсетіледі.

Ьорссгкіштердің белгілі бір уақыт аралығында өзгеруін 
иііиі иіу үінін қатысты шамалардьщ динамикасы қолданылады.

1 » і ігммдагы жылдьщ көрсеткішінің шамасын оның алдьщғы
■  . 11 (ай, тоқсан, жыл) деңгейіне бөлу жолымен
ин п піпадм. Олар өсім қарқындары деп аталады жэне көбінесе 
и іііі.і ідар исмесе коэффиңиенттер түрінде көрсетіледі. Қатысты 
нііім.іііардьвд динамикасы базистік және тізбекгік болуы 
мумниг Імрінші жағдайда динамикалык қатардың эрбір келесі 
і. ііі і иі бнчистік жылмен салыстырылады, ал келесісінде - әрбір 

>■■< ін 11 жмл алдыңғысына қатысты болады.
Қурылым көрсеткіші -  ол пайыздар немесе

..... |іфпцисіггтер түрінде көрсетілетін қатысты үлес бөлігі
і , і іп. салмақ). Мысалы, жалпы егіс алаңындағы дәнді- 
і н і.іидар сіісінің үлес салмағы, кәсіп-орынның жалпы 
■I. \ >>> і. 111і.і санындағы жүмысшылардың үлес салмағы.

Қімі.істм шамалардың үйлесімділігі — бір бүтіннің 
' <>> " рі арасындағы қатынасты көрсетеді, мысалы, жүмысіпы

> уніі м. іі маишналары, негізгі ондірістік қорлардың актив жэне 
11■»< < ііп Оопіктері.
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Қатысты шамалардың қарқындылығы - белгілі бір
кұбылыс-тың сэйкес салада дамуьш, тарату деңгейін 
сипатгайтын, мысалы, түргындардьщ науқастъщ деңгейі, 
біліктілігі жогары жүмысшылардың пайызы аталады.

Қатысты шамалардың тиімділігі -  ресурстардың немесе 
хпыгын-дардың тиімділік қатъшасы, мысалы, өнім өндірісі 100 га 
ауылшаруа-шылық алаңға, бір рубль шығынға,бір жумысшыға.

Экономикалық жумыс тэжірибесінде абсолютті жэне 
қатысты көрсеткінггер қатарына орташа шамалар жиі 
колданылады. Олар шаруашылық қызметті талдауда біртүрлі 
құбылыстардың белгілі бір белгісіне байланысты сандык 
жинақтау сипатгамасы ушін қолданылады. Мысалы, 
жұмысшылардың орташа жалақысы жумысшьшардың 
жиьштығын байкайтын еңбекақьшың деңгейін жалпьшама 
сипаттау үщін қолданылады. Орташа шамада зерттелетін 
құбылыстардың сэйкес белгісі бойынша жалпы, сипатгамалы, 
типтік түрлері корсетіледі. Ол осы белгінің зерттелетін 
жиынтығының жалпы өлшемін көрсетеді, яғни бір санмен 
барлық обьектілердің жиьштығьш сз-шапайды. Орташа 
шаманың көмегімен эртүрлі обьектшер жиынтығын 
салыстыруға болады, мысалы, дақылдардың шьн-ымдылық 
деңгейі бойынша аудандар, еңбекакы деңгейі бойынша 
кэсіпорындар жэне т.б..

Шаруашылық қызметті талдауда орташа шамалардың 
әртүрлі үлгісі қолданылады: орташа арифметикалық
(қарапайым және өлшенген), орташа үйлесімді, орташа 
геометриялық, орташа хронологиялық, орташа шаршылық 
және т.б.

Шаруашылық қызметті талдауда орташа шамаларды 
қолданған кезде олар құбылыстардың жалпы сипаттамасын 
беретінін ескеру керек. Осы жерде олардың күші жэне 
жетіспеушілігі. Нашар емес больш көрінетін жалпы орташа 
көрсеткіштердің артында, нашар жұмыс жасайтын 
бригадалардың, ңехтардың жэне басқа щаруашылық 
бөлімшелердің нэтижелері жасырын түрады. Орташа
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м иіімі-і гсрден озат өндірістің жетістіктері де көрінбейді. 
« о и /|і,ін;ііііі талдау кезінде орташа шамалардың мазмршн 
м|іі!ііпіі юнтық, кейбір жағдайларда жеке көрсеткіштермен
і.' іп,і н 11.іры11, ашьш көрсету қажет.

ІП.іруашылық қызметті талдауда кең қолдануды 
ичіпрігпардьщ топталуы - зерттелетін обьектілер 
«іиі.іи і і.ігының массасьш сәйкес белгілері бойынша саналы 
піріурлі юнқа болу алады. Егер статистнка бұл әдісті 
. ини.ішіма жэне бір турге келтіру үшін колданса, онда 
ійн/шудп топталу орташа шамалардың магынасьш түсхндіруге, 
*'Vм "|и.іііі;ілардаға белек өлшемдердің ролін. көрсеткіштер 
Ч" ымшіп.1 озара арақатьшасты біпдіру үнгін қолданылады.

і .нні.ірмага байланысты қисынды үлгі, қүрылымды жэне
і іиі >1,1 у иық тонталулар қолданьшады.

Кпгі.шды үлгі топталуға мысал ретІнде жүмыс бағыты 
ііііін.іпіп;і халықтың топталуы, меннгік формасы бойынша
......юрі.іпдар топтары бола алады-

и,уі>ылымды топталу көрсеткіштердің ішкі қүрьшымын, 
.-і-ір/піі ы лрбір бөліктің қатынасын зерттеуге мүмкіндік береді.
* >' 111 р / и. і ң ісомегімен мамандығы бойынша жұмысшылар
■ урпмі.ім, жүмыс стажын, жасын, өнімді өндіру нормасы, өнім 
оицірк 111 щ жоспарьш жасау деңгейі бойынша кэсіпорын
* , і' " іі иг, оның өзіндік қүнын томендету. Қүрылымды топгалу 
н ірп і* міпімстрліктің, бірлестіктердің жинақта-малы есептілігін
• ні /(п уд; і коп мағынаға ие, себебі ол алдыңғы, орташа және артта
• і н пі к.кіііорындарды айқындап беру мен жасырын резервтер 
м. и нн/р.іцгьі тэжірибелердің іздеу бағытгарын анықтайды.

Чиіпінгіікалық (тергеулі-себептілік) топталу зертгелетін 
1***1* ■ ■ 1 '■ шггердің арасындағы бағыттары мен байланыс 
ф.ірміііііірыіі жэне барын анықгау үшін қолданылады. 
N * ■ і и ' 111,111 ы қ топталу сипатта-малық белгілері бойынша 
ииі.ніы /н.іікиіандықболады.

і VI іі*і 'іу қиындығы бойьшша топталудың екі түрі бар: жай 
. .... іі урлсіырылған. Жай топталудың көмегімен белгілі бір
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■  1

белгілері бойынша топталған құбылыстар арасындағы өзара 
байланысты көрсетеді. Ал құрастырьшғын топталуда бұндай 
бөлінілулер алдымен бір белгісі бойынша, содан соң эрбір топ 
ішінде басқа белгілері бойынша жүргізіледі. Осылайша екі 
деңгейлі, үш деңгейлі топталу қүрастырылуы мүмкін. Олар 
эртүрлі жэне күрделі өзара байланыстарды зерттеуге мүмкіндік 
береДі. Бірақ олардың елеулі кёмшілігін айіып кеткен жөн. 
Бүндай топталуларды қүрастыру жоғарғы еңбек 
сыйымдьшығымен жэне альшған нәтижелер өте қиын 
кабылдануымен ерекшеленеді. Сондықган күрделі езара 
байланыстарды зерттеу үшін бүл тоіггалуды бірнеше жай 
топталумен алмастырған жөн.

Топталуды қүрастыру кезінде жиынтықтарды топқа бөлуге, 
топ саньш жэне олардың арасындағы аральщтарды таңдауға 
шш  қарау керек, өйткені талдау нәтижелері осыган 
байланысты қатты өзгеруі мүмкін.

Топталуды қүрастыру әдісін келесі алгоритм арқылы 
қысқаша аныктауға болады:

1. талдау мақсатын анықтау
2. барлық жиынтық обьекгілер бойьгаша керекті мэліметтер 

жиыны
3. топталу белгісі үшін таңдалуы бойынша жиынтықтарды 

тізімдеу (ранжиорвание)
4. жиынтықтарды үлестіру жэне оларды топтарға бөлуі 

бойынша аралықгы таңдау
5. орташа топталған көрсеткіштерді топтамалық жэне 

нақтылық белгісі бойынша анықгау
6. алынған орташа шамалардың талдауы, өзара байланыстьі 

анықгау және нақты көрсеткіштердің зерттелетін нэтижелерге 
ыкпал ету бағытгарын анықтау.

Қүрастырылған топталуды қүрастыру жағдайында бүл 
алгоритм төртінші жэне бесінші пунктгерінің 
кайталануынан(бірнеше рет) үлғаяды.
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1.4. Факторлық талдаудың әдістемесі

I « іпорынның шаруашылъщык қызметінің барлық 
і уім.іш.істары мен процесстері арақатьшаста, өзара
і ........иділікте жэне шарттьшықга болады. Олардьщ біреуі
........... очара байланысты, басқалары -  жанама. Мысалы. жалпы
* и н м колсміне жұмысшылар саны және олардың жумыс
....м дпіігінің деңгейі сияқты факторлар тікелей эсер етеді. Басқа
Ф ііі п іріііір бұл көрсеткішке жанама эсер етеді.

• )р күбылысты себеп жэне нэтиже ретінде қарастыруға
i н 111 /1 і.і Мысалы, еңбек өңімділігін бір жағьшан ендіріс 
ііінн міиің, оның өзіндік құны деңгейінің өзгеруі себебі ретінде,
ii гкімші жағынан - өндіріс механизациясы мен 
ііінпміііизациясьшың деңгейінің өзгерісі, еңбектің 
V Иымдліпырылуының жетлдірілуі жэне т.б. ретінде қарастыруға 
Пііііііды.

• )р иэтижелі көрсеткіш көп санды жэне эр түрлі
Ф ...... .. гэуелді болады. Нэтижелі көрсеткіш көлеміне
фни нірііардың эсер етуі бөлшекті түрде зерттелсе, соғүрлым
i ін/кіу іютижесі мен кэсіпорынның жұмыс сапасыньщ бағасы 
ц ц н.ірлқ болады. Бұдан шаруашьшық қызмет талдауындағы
...... . эдіснамалық мэселе болып зертгелетін экономикалык
і.ц | іі пкіштердің көлеміне факторлардың эсерін зертгеу жэне
....... ... болып табылады. Факторларды терең жэне эр жакты
" рі ігуіисіз қызмет нэтижесі жөнінде негізделген шешім, 
'иі мрц рсзервін аньщтауға, жоспарды жэне басқарушылық 
...... імдсрді негіздеу мүмкін болмайды.

«Іміісгорлық талдау ретінде факторлардың нэтижелі
* • «іц • ікшпер көлеміне эсерін өлшеу мен кешенді жэне жүйелі
ii рі і г у д і11, эдіснамасы түсініледі. Факторлық талдаудьщ
■ і н і п іг 11 і үрлерін бір-бірінен ажыратады:

/|г і орминантгалған (функционалды) жэне стохастикалық
11 'ірргііч циялық);

і ура (дсдуктивті) және кері (индуктивті);
(>ір сатылы жэне көп сатылы:
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- статикалық жэне өсіңкілі;
- ретроспективті жэне перспективті (болжамды).
Детермияантталған факторлық талдау ретінде

’ факторлардың эсерін зерттеу эдіснамасы түсініледі, нэтижелі 
көрсеткішпен байланысы функционалды болады, яғни 
көрсеткіш факторлардьщ қосьшдысыньщ жеке немесе 
алгебралықтуьшдысы ретінде корінуі мүмкін.

Стохастикалық талдау фактоларды зерттеу эдіснамасы 
ретінде нэтижелі көрсеткіпггер олардьщ байланысы 
функционалдыдан қарағанда толық емес ықгималды 
(корреляциялы) болады. Егер функционалды (толық) 
тэуелділікте аргументтің өзгерісінен үнемз функцияның сэйкес 
өзгеруі болса, онда корреляциялы байланыста аргументтің 
өзгеруі функцияньщ осуі бірнеше мэн беруі мүмкін басқа бүл 
көрсеткішті аныктайтын факторлар үйлесуіне тэуелді. Мысалы, 
еңбек өнімділігі қор жарақгануьшың бір деңгейінде эр түрлі 
кэсіпорьщцарда бірдей болмауы мүмкін. Бүл басқа 
факторлардың бүл көрскеткішке әсер ететін үйлестірілу 
оптимальділігіне тәуелді болады.

Тура факторлы  талдау кезінде зерттеу дедуктивті тәсілмен 
жүргізіледі -  жалпыдан жекеге. Кері факторлы  талдау 
логикалық индукция тэсілімен себепті -  нәтижелі байланыс 
зертгеуін іске асырады — жеке, бөлек факторлардан 
жалпыламаға.

Факторлык талдау бір сатылы жэне көп сатылы болуы 
мүмкін. Бірінші түрі бағынудың бір деңгейіндегі бір саты 
факторларын зертгеу қолданьшады, олардың қүрама бөлімдерін 
бөлшектеусіз. Мысалы, у = а*Ъ. Көп сатылы факторлық талдау 
кезінде а және Ь факгорларын оның тэртібін зерттеу мақсатында 
қүрама элементгерге болшектеу жүзеге асырылады. 
Факторларды бөлшектеу ары қарай жалғастырылуы да мүмкін. 
Берілген сэттегі бағынушылыктың барлык деңгейіндегі 
факторлардың эсері зерттеледі.

Сонымен қатар, статикалық жэне динамикалық 
факторлық талдауды бір-бірінен ажырату қажет. Бірінші түр



н.іі нжелі көрсеткіштер жэне сэйкес күнге факторлардың эсерін
і.рггеу кезінде қолданылады. Басқа түрі өсіңкілкгегі
* >.ні ііаііыстың себепті-нэтижелі зерттеу эдіснамасьш көрсетеді.

( 'оңында, факторлвқ талдау ретроспективті болуы мүмкін, 
он огкен кезеңдегі нэтижелі көрсеткіштердің өсу себебін 
н рпсйді жэне перспективадагы факторлар мен нәтижелі
i иргсисііитің тэртібін зерттейтін перспектнвті болуы мүмкін.

<І>акгорлық талдаудың негізг! міндеті больш келесілер 
нніылады:

1. Зерттелетін нэтижелі көрсеткішті анықгайтьш 
фііісторларды іріктеу.

2. Жүйелі түрде келу мүмкіндігін қамтамасыз ету 
іінсліында оларды жіктеу жэне жүйелеу.

к Факторлар мен нэтижелі көрсеткіштер арасындағы
ii інііппыс формаларьш аныктау.

4, Мәгижелік жэне факторлық керсеткіштер арасындагы 
і ■ иірл байланысты модельдеу.

‘і Әсер ету факторларын есептеу жэне олардың 
•р» ійоысының нэтижелі көрсеткіш көлемі өзгергендегі рөлін

• ЧИ Іішіу.
(і. <І>акторлык модельмен жүмыс (экономикальщ 

нрі іңссстерді басқару үшін оны үнемді пайдалану).
Ііүл немесе басқа көрсеткішті талдау үшін факторларды 

1111 іс и-у бүл салада алынган практикалық жэне теорияльщ білім 
іпігііііде жүзеге асырылады. Бүл кезде бүл қағидадан: 
<|пічорлар кешені көбірек зертгелсе, талдау нэтижелері 
ішиіырақ болады. Сонымен қатар осы факторлар кешені 
м> чцникалық сома ретінде қаралса, олардың өзара 
' і і і 11 п 11 н лсгылығынсыз басты анықтаушыны ерекшелемей-ақ 
'імпліы шешім қате болуы мүмкін. Шаруапіылық қызметті 
іиицііуда ігэтижелі көрсеткіш көлеміне факторлардың эсерін 
мілрп байланысты зерттеу олардың жүйелілігі көмегімен қол 
іч іиііііюді, бүл ғылымның негізгі бір эдіснамалық мэселесі 
імиіып іабылады.
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Факторлық талдаудьщ басты әдіснамалық мэселесі больш 
факторлар мен нэтижелі көрсеткіштер арасындағы тәуелділік 
формасын анықтау болып табылады: ол функционалды немесе 
стохастикалық па, тура немесе кері, түзу сызықты немесе қисық 
сызықгы ма екендігі. Мүнда теориялық және практикалық 
тәжірибесі, сонымен қатар параллельді және өсіңкілік қатарлар, 
беріпген акпаратгардың аналитикалық топтастыруларын 
теңестіру тэсілдері қолданылады.

Экономикалық , көрсеткіштерді модельдеу
(детерминирленген п. немесе стохастикалық) факторлык 
талдаудагы күрделі әдіснамалық қиындықты көрсетеді, оны 
шешу бүл салада арнайы білім жэне практикалық үйренушілікгі 
талап етеді. Мүнымен байланысты бүл сүраққа байланысты осы 
курсқа үлкен назар аударылады.

Шаруашыльщ қызметті талдауда ең басты әдіснамалық 
аспект — нэтижелі көрсеткішгер колеміне факторлардың әсерін 
есептеу, бүл үшін қолдану сферасы жэне есептеу проңеуралары 
келесі болімдерде қарастырылатьш талдауда толық тэсілдер, 
мэн, багыттар арсеналы қолданьшады.

Жэне де, факторлық талдаудың соңгы кезеңі -  нэтижелі 
корсеткіш-тердің өсу резервтерін есептеу үшін, ондірістік 
жагдайдың озгеруі кезінде оньщ кәлемін жоспарлау жэне 
болжау үшін факторлық модельді практнкалық найдалану.

Факторлардың жіктелуі олардың жалпы сипаттарына 
тэуелді топтар бойынша таралуы түрінде корініс табады. Ол 
зерттелетін күбылыстардың өзгеру себептерін тереңірек 
түсінуге, нәтижелі көрсеткіштер колемінің қалыптасуындағы эр 
фактордың орны мен ролін нақгырақ бағалауга комектеседі.

Талдауда зертгелетін факторлар әр түрлі сипаттары 
бойынша жіктелуі мүмкін. Шаруашылық қызмет нәтижелеріне 
эсер ету көзқарасынан олар негізгі жэне екінші деңгейлі, іпттсі 

жэне сыртқы, объективті жэне субъективті, жалпы жэне 
спецификалық, түрақгы жэне үзілісті, экстенсивті жэне 
интенсивті болып болінеді.



Негіздшеріне нәтижелі көрсеткіштерге шешуші эсер ететін 
(|)акторлар жатады. Екінші деңгейлі берілген жағдайларда 
щаруашылық қьізмет нэтижелеріне шешуші әсер етпейтіндер 
жатады. Осында бір фактор шарттарга байланысты, негізгі де 
жэне екінші деңгейлі де болуы мүмкін екендігін белгілеп кету 
керек. Түрлі факторлардан анықгайтын талдау нэгижелері 
бойынша негізгілерін ерекшелей алу шешім шыгарудьщ 
дүрыетыгын қамгамасыз етеді.

Экономикалық қүбьшыстар мен процесстерді зерттеуде 
жэне кәсіпорынның қызмет ету нэтижелерін бағалау кезінде 
факторлар ішкі жэне сыртқы  факторларға жіктеледі, ягни 
берілген кәсіпорын қызметіне тэуелді жэне тэуелсіз болады.

Әр кәсіпорын жұмысының нэтижесіне көптеген 
жагдайларда жетілген өндірістік байланыстар жэне қатынастар 
ісезінде мэнді дэрежеде баска кәсіпОрынның қызмет етуі эсер 
стеді, мысалы, оз уақытылы шикізаттар, материалдар жеткізу, 
оиың сапасы, қүлы, нарық конъюнктурасы, инфляциялык 
процесстер жэне т.б. Кәсіпорын жүмысының нэтижесіне 
мамандандыру саласындағы жэне өндірістік кооп<;рацияларда 
ү іілістердің көрініс табуы сирек емес. Бүл факторлар сыртқы 
болып табылады. Бүл берілген үжымның күшін сипаттамайды, 
бірақ олардың ішкі себептерінің эеер ету дәрежесін нақгырақ 
лсэне өндірістің ішкі резервтерін толық анықгауга мүмкіндік 
береді.

Кәсіпорын қызметін дүрыс бағалау үшін факторларды 
обьективті жэне субъективтіге болу қажет. Объективті 
адамдардың еркіне жэне қалауына байланысты емес, мысалы, 
габиғи апат. Объективтіден субъективті себептер жеке 
адамдардың, кәсіпорынның, үйымдар жэне мекемелердің 
қызметіне тәуелді болады.

Факторлар сонымен қатар, жалпы жэне спецификалық 
болып бөлінеді. Жалпыға экономиканың барльщ саласыңда 
қі.і шет ететін факторлар жатады. Спецификальщ экономиканың 
пемесе кэсіпорынньщ жеке салалары жағдайындағыпар жатады. 
Факторлардың мүндай бөлінуі жеке кэсіпорындардың өндіріс
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салалрының ерекшеліктерін толық есепке альлауына және 
олардың кызмет етуінің нақты бағалауына мүмкіндік береді.

Өндіріс нэтижесіне эсер ету мерзімі бойынша түрақты 
жэне үзілісті болып бөлінуі мүмкін. Тұракты факторлар 
зерттелетін күбылыстарға барльщ уақыт бойы үзіліссіз әсер 
етеді. Үзілісті факторлардың әсер етуі кезеңді түрде көрініс 
табады, мысалы, жаңа техниканы, жаңа өнім түрлерін, өндірістің 
жаңа технологиясын игеру жэне т.б.

Кәсіпорын қызмет етуін бағалау үшін факторлардың 
интенсивті жэне экстенсивті болып бөлінуі үлкен мэнді эсер 
береді. Экстенсивтілерте нэтижелік көрсеткіштердің сапалы 
өсуімен емес, сандықпен байланысты факторлар жатады, 
мысалы, егіс көлемін кеңейту жолымен, мал басының, 
жүмысшылар санының өсуі арқылы өнім өңдіру колемін осіру. 
Интенсивті факторлар өндіріс процессінде еңбекіенудің 
дәрежесін сипаттайды, мысалы, ауылшаруашылық мәдениетінің 
өнімділігі, жануарлардың онімділігі, еңбектің өнімділік деңгейін 
көтеру.

Талдау кезінде шаруашьшык қызмет нәтижесіне эр 
фактордың эсерін өлшеу максаты қойылады, онда оларды 
сандық жэне көлемдік, күрделі жэне жай, тура және жанама, 
өлшенетін жэне өлшенбейтін болып бөлінеді.

Қүбьшыстардың сандық айқындылығын көрстететін 
факторлар сандық болып есептеледі (лсүмысшылар, қүралдар, 
шикізат жэне т.б. саны). Сапалық факторлар зертгелетін 
объектінің ішкі сапасын, сипаты мен ерекшеліктерін анықтайды 
(еңбек өнімділігі, өнім сапасы жэне т.б.).

Факторлар талдауында көптеген зерттелетіндер бірнеше 
элементтерден қүралады. Алайда қүрама бөлімдерге 
бөлінбейтіндері де бар. Мүнымен байланысты факторлар 
күрделі (кешеиді) жэне жай (элементті) болып бөлінеді. 
Күрделі фактор мысалы болып еңбек онімділігі, ал жай 
фактордыкі -  есептік кезеңдегі жүмыс күнінің саны.

Көрсетілгендей бір факторлар нәтижеЛі көрсеткіпггеріне 
тура эсер етеді, басқалары — жанама. Осыған тэуелді
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і > і< к.ірылымның бірінші, екінші жэне үшінші жэне ары қарайғы 
н цгейік ажыратады. Бірінші деңгей факторларьгаа нәтижелі 
ін>|)оеткішке тура әсер ететіндер жатады. Нэтижелі кврсеткіпггі 
піріііші деңгейлі факгорлар көмегімен жанама анықгайтын 
і|і . і к  горлар екінші деңгейлі факторлар деп аталады. Мысалы, 
іцріпші деңгейлі факторлар болып жүмысшылардьщ орташа 
ті.иідық саны жэне бір жүмысшымен орташа жылдық өнімді 
чцдіру болын табьшады. Бір жүмысшымен істелген іхүндер саны 
іклис орташа күндік жүмыс — жалпы онімге қатысты екінші 
дсңгей факторлары. Үшінші тэртіп факторларына жүмыс 
күпінің үзақтыгы жэне орташа сагаттық жүмыс өнімділігі 
жпгады жэне т.б.

Пэгижелі корсеткіштерге жеке факторлардың әсері сандық 
іүрде аньщгалуы мүмкін. Сонымен бірге толық факторлар 
ічпары бар, олардың әсері кэсіпорын қызметі нэтижесіне тура 
«пііііенуге берілмейді, мысалы, жүмысшыларды тңіғын үймен,
іі.шалар мекемесімен, кадрлар дайындығы деңгейімен 
кпмтамасыз етілуі жэне т.б.

Шаруашылық қызметті талдаудағы жүйелі түрден келу 
ф.ікюрларды, олардың ішкі және сыртқы байланысгары , озара
і і.ііметтілігі жэне өзара басқарушылығы есебімен озара
іі.піланысты зертгелуін талап етеді, бүл оларды жүйелендіру 
ірқылы жүзеге асрылады. Толығымен жүйелендіру — зерттелегін 
кү(»ылыстар мен объектілерді анықгалған тэртіше, олардың 
ч і/іра байланыстылығы жэне қалауындағьшарды анықтаумен 
ирііаластыру.

<1>акторларды жүйелендірудің тәсілдерінің бірі болып,
і. к-рминирленген факторлық жүйелерді қүру. Факторлық 
иүйслерді қүру -  алгебралық сома, жеке немесе бірнеше 
фіікторлардың туындысы түрінде, оның молшеріне эсер ететін
■ >но функционалды тәуелділікте орналасатын зерттелетін
■ үііылыстарды корсету болып табылады.

Мысалы, өнеркәсіп кэсіпорыньшьщ жалпы енім көлемі 
іііріпші реттік екі фактордьщ түрінде: бір жүмысшымен жыл 
іімшде онім ондірісінің орташа жылдық жэне жүмысшылардың
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орташа саны, ол тікелей орташа жыл бойы бір жұмысшымен 
істелғен кундер жэне жұмысшымен өнім өндірісінің орташа 
күндік санымен башганысты. Соіңысы жұмыс күні және орташа 
сағапык өндіріс үзақтығына бөлінуі мүмкін.

Детерминацияланған факторлык жүйенің дамуы кешенді 
факторлардың белшектенуі есебінен жүргізіледі. Элементгі 
(мыса-лымызда -  жүмысшылар саны, істелген күндер саны, 
жүмыс күнінің үзақтығы) көбейткіштерге бөлінбейді, ейткені 
олра сипаты бойынша біртекті болып табылады. Жүйенің 
дамуымен сандық факторлар біртіндеп жалпыға бөлшектенуі 
қысқарады, олар өз кезегінде бөлшектенуді қысқартып өзінің 
аналитикалық қүрамы бойынша біртіндеп элементтіге (жай) 
жақындайды.

Алайда факторлық жүйелердің дамуы қажет тереңдікке 
дейін кейбір әдіснамалық қиындықтармен байланысты және ең 
алдымен жалпы сипаттағы факторларды іздеу қиындыгымен, 
олар бірнеше факторлардың жеке немесе алгебралық 
сомаларының туындысы түрінде керініс табуы мүмкін. 
Сондықган әдетте, детерминирленген жүйелер жалпы 
факторлардьщ көлемін алады." Сонымен қатар, шаруашыльщ 
қызметті талдаудағы нақты факторларының зерттелуі жалпыдан 
қарағанда үлкен мэні бар болады.

Осыдан факторлық талдау әдіснамасын жетілдіру нақты 
факторларды езара байланысты зерттеуге бағытталған болуы 
керек, олар нэтижелі көрсеткіштерімен стохастикальщ 
тэуелділікте болады.

Стохастикалық өзара байланыстылықты зерттеуде 
зерттелетін көрсеткіш-Тер арасындағы байланыс қүрьшымьшың 
сапалы (логикалық) талдаудың үлкен мэні бар. Ол зерттелетін 
керсеткіштер арасындағы себеп-салдарльщ байланыс-тың болу- 
болмауын айқындауға, байланыс бағытын зерттеуге, 
байланыстылық нысанын зерттеуге мүмкіндік береді, бүл таддау 
нэтижелерін жалпьшау барысында жэне зерттелуші қүбылысқа 
олардьщ ықпал ету деңгейін аныктау үшін маңызды.



ІІІаруашылық қызметгі талдауда зерттелетін 
іи і| м с  і кі штердің байланысы қурылымын талдау блок схеманың 
і <імі і імсн жүзеге асады, бул зерттелуші факторлар мен 
нинжслі көрсеткіш арасындағы байланыстың багыты мен 
і чн міи ғана емес, сонымен қатар факторлар-дың оздерінің 
і|ні< ындағы байланысты анықтауға мүмкіндік береді. Блок- 

' мішы қүрып, зерттелуші факторлар арасында нэтижелі 
і ц|» і і-кішке тікелей эсер ететін факторлар мен оған мүлдем 
и ' р і- гней бір бірімен байланысқан факторларды көруге болады.

І.ц алдымен өнімнің өзіндік қүнымен эрбір факторлар 
ір.и і.шда аральщ байланыс бағытын орнату керек. Созсіз 
іищрдың арасанда тар байланыс болып отыр. Осы үлгіде 
м.ідспиет өнімділігі өнімнің өзіндік қүнына тікелеі эсер етіп
i ұрі м і і ы н  көруге болады. Қалған факторлар мәдениет 
пііімділігімен еңбек өнімділігі арқылы өнімнің өзіндік қүнына 
іінелсй ғана емес жанама да әсер етіп жатыр. Мысалы 
нііімраққа салынған тыңайтқыштар мэдениет енімділігінің
■ "і.ірлауына көмектесуде. Бірақ мынаны ескеру керек,
■ ніьшған тьщайтқыпггардың санынньщ артуы егіс гектрына 
іи гкси шығындар сомасының өсуіне алып келеді. Бгер де 
ми.ігыіодар сомасы өнімділікке қарағанда жоғары қарқынмен 
иссо, онімның өзіндік қүны да өседІ. Сондықт;ш осы екі 
инрі очкіштің арасындағы байланыс тікелей жэне керісінше
.... . келеді. Түқым сапасы да өнімнің өзіндік қүнына тікелей
иі р стеді. Таңдаулы, жоғары сапалы түқымдар шығындар
■ п м і к ы н ы ң  өсімін тудырады. Егер олар үлкен дэрежеде өссе,

II і.і опімнің өзіндік қүны үлкейеді жэне керісінше. Өндірісті
мі іішкаландыру дэрежесі өнімнің өзіңдік қүнына іікелей жэне
■ іі і.іма эсер етеді. Механикалаңцыру деңгейі осуі өндірістегі
ііі 11 н і күралдарды үстаумен байланысты шығындардың өсуіне
ii ііі.іі і колекді. Бүған қарамастан еңбек өнімділігі жоғарылап жатыр, 
іиі імдінік осіп, өнімтң өзіндік қүнының төмендеуіне экелуде.

(>сылашпа факторлардың жүйелілігі факторлардың озара 
імііііи иысын терең зерттеуіне рүқсат ете отырып, зерттейтін 
ішроо гкіштерді үлгілеу кезеңінде өте маңызды больш келеді.
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Фаюгорлық талдаудың мақсаты болып, мөлшерін 
анықгайтын, нәтижелі көрсеткіш пен факторлардың арасандағы 
өзара байланысын үлгілеу больга табылады.

Үлгілеу - гылымның өте маңызды эдсітерінің бірі, 
үлгілеудің арқасында зеттеу объкетісінің моделін жасауға 
болады. Оның маңызы, зерттейтін көрсеткіш пен факторлардың 
байланысы накты математикалық деңгей түрінде беріледі.

Факторлық талдауда детерминанты жэне стохастикалық 
үлгілерді бөліп қарастырьшады. Детерминантталған факторлық 
үлгінің көмегімен нэтижелі көрсеткіштер мен дэлелдердің 
функционалды байлнысы зерттеледі.

Детерминантталған факторльщ жүйені үлгілеудік келесі 
тапаптарды орьшдау қажет.

1. Үлгіге қосылатын факторлар жэне үлгілердің өздері 
ойдан шығарьщған абстрактылы мөлшерде емес, нақты болуға 
тиісті.

2. Жүйеге енетін факторлар формулаға қажетті элементтері 
ғана емес, сонымен қатар көрсеткіштермен себепті байланыста 
болуы қажет.

Басқаша айтқанда, факторлык жүйеде танымдьщ қүндылық 
болуы керек. Математикалық абстракңия көмегімен жасалған 
модельдерге қарағанда, көрсеткіштемен себепті байлыиысты 
корсететін факторлық модельдің маңыздырық болып келеді.

Бірінші жүйеде факторлар нәтижелі көрсеткішпен себепті 
байланыста, ал екінші жүйеде -  математикалық арақатынаста 
болған-дықган, екінші модельдің танымдық маңызы төмен.

3. Факторлық модельдің барлық көрсеткіштеріңде өлшеу 
бірдігі немесе ақпаратпен қамтамасыз болуы тиісті.

4 . Факторлык модель жекелеген факторлардың ықпальш 
өлшеу мүмкінщілігш қамтамасыз етеді. Ал бүл нәтижелік жэне 
факторльщ көрсеткіштердің өзгерістерінің көлемдік сэйкестігін 
ескеруі қажет, ал жекелеген факторлардың ықпалдарының 
сомасы нэтижелі көрсеткіштердің жалпы өсіңкілігіне тең болуы 
қажет.
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1.5. Детерминациялық талдаудағы факгорлар 
әдістерін олшеу тәсілдері

Діперминантталған талдауда жиі кездесетін факторлық 
модоиі.дердің келесідей тұрлері болады:

1. Аддигивті модель:

Ү  = ' £Х і= Х 1 +  Х2+ХЗ+... +Хп

1>үл нэтижелі көрсеткіш фкаторлық көрсткіштің алгебралық
* (імііеп көрсеткенде қолданылады.

2. Мультниликатйвтік модель:

Ү  =  П  Х і=  X I *Х2*ХЗ*... *Хп

І.үл модель нэтнжелі көрсеткіш бірнеше корсеткішті 
м.шдатса қолданьшады.

-V Қысқамодель:

Ү=Х1/Х2

йотижелі корсеткіш бір факторлық корсеткшті екінші 
«»і|н сугкішке бөлу арқылы алынса, қолданьшады.

4. Лралас модель;

Ү=а+Ь/с; Ү=А/а+с; Ү= а*Ь/с; Ү= (а+Ъ)с тп.с.с.

ІІІаруашылық қызметгі талдаудағы мультииликативті 
і|мисі'орлық жүйені үлгілеу факгорларды болу арқылы 
інн 111 қы факторлардьщ кобейтіндісі арқылы жүзеге асады. 
Мі.кплы, онім өндірісі колемінің қүрылыу процессін зертгеу 
інірі.ісында мынадай детерминантталган модельді қолдануга, 
ім і і і . і д ы :

1Ш = КР*ГВ; ВГ1= КР*Д*ДВ; ВП=КР*Д*П*СВ.



Бұл модель мультипликативті факторлық жүйенің нақты 
бастапқы түрін жэне комплексті факторлық көбйтінділер 
арқылы кеңейтулерді көрсетеді. Нақтылау дәрежесі мне модель 
кеңейтулері зерттеу мақсатына тәуелді, сонымен қатар нақтылау 
мүмкініпіліктерінен жэне анықталған көрсеткіштерге тәуелді.

Аддитивті факторлық жүйені анықтау үшін факторлық 
көрсеткіштерді қүрама элементтердің біреуіне бөлу арқылы 
анықталады.

Қысқа модель сыныбының өзгерісіне келесілерді 
қолданады : үзарту, формальдық ыдырату, кеңейтулер жэне 
қысқартулар.

Формальдық ыдырыу тәсілі бастапқы бір немесе бірнеше 
факторларды біркелкі көрсеткіштер сомасымен ауыстыр 
жолымен факторлық модельдің бөліміңің үзаруы табылады.

Кеңейту әдісі бір немесе бірнеше жаңа көрсеткіштерге 
алымымен бөлімін көбейту арқылы бастапқы факторлық 
модельдің кеңейтілуі қарастырылады.

Қысқарту тәсілі бөлшектің алымы мен бөлімін бірдей 
көрсеткішке бөлу арқылы жаңа факторлық модельді жасап 
шығаруды көрсетеді.

Детеминирлық талдауда факторлардың әсер етуін өлшеу 
адістері.

Тізбектік қойылым әдісі. Шаруашылық қызмеіті
талдаудағы маңызды методологиялық сүрақтардьщ бірі 
жекелеген факторлардың нэтижелі көрсеткіштердің эсер етуінің
колемін аныктау. Детерминанттық талдауда келесі эдістер 
колданылады: тізбекіік, нндекстік, абсолютті айырмашылық, 
пропорңионалды бөлу, интегралдық әдіс. Алғашқы төрт эдістер 
элиминнрлеу әдісіне негізделеді. Ол дегеніміз нэтижелі 
көрсеткіштердің біреуінен басқасы, көрсеткіштердің көлеміне 
әсер ететін барлық факторларды алып тастау, болдырмау, 
шығару. Бүл эдіс барлық факторлардың бір-біріне байланыссыз 
озгеруінен шығады: басында біреуі озгереді, қалғаны өзгеріссіз
калады, сосын озгереді екеуі, содан үшеуі тағы басқа, 
калғандары озгеріссіз қалады. Бүл эрбір фактордың зерттелетін



і‘П|н ( ікііитің көлеміне жекелеген әсерін анықтауға мүмкіндік
• і" 'і і < )лардың ішінде көбіне универсапыд болып тізбектІк әдіс 
«чніііііі іабылады. Ол эртүрлі детерминирлық модельдеріңде: 
!«щм іпігі, мультипликативті, кысқа жэне аралас 
Ііпміміііирленген) факторлардың эсер етуін есешеу үшін
....... Бұл эдіс есепті кезеңде нақты көрсеткішіне
имниспі көрсеткіштің көлеміне әрбәр жеке факлорлық
• 'і“ ' ікіштің базистік көлемін біртіңдеп ауыстыру жолымен 
"  исіісгсн фаісгордьщ нәтижелі корсеткіштің көлемінің
.....ішуіне эсер етуін анықгауга мүмкіндік береді. Бүл
іпін іішен бірінші фаісгордьщ одан екінші үшінші жэне сол 
м и кіііі, баскалардың өзгермейтіні ескере отырып, нәтижелі

«>и|к ( гкіштің шартты көлемін анықтайды. Сол немесе басқа 
I' н н>рлардың дэрежесінің өзгеруінің алдында жэне өзгеруінен 
іч іііп нэтижелі көрсеткіштң көлемінің салыстыруы барлық 
фіікюрлардан біреуінен басқасы эминирлеуге жэне соңғы 
11' іі« 11 >рдың нэтижелі көосеткіштң өсуіне әсер етуне мүмкіндік 
«і' |І0ДІ.

11 іідскстік әдістің маңызы мен мәні эртүрлі модельдер үшін 
1 ■, і флкгорлар есептеу алгоритмі. Индекстік эдіс динамиканьщ
> мі імі.і көрсеткіштеріне, кеңстістік салыстыруына, жоспар 
>'Р«.ш/|.ілуына, олар накты дәреженің көрсеткіші талданатын 
і'нрі сгніш есепті кезеңде оның дәрежесіне базистік кезеңде (не
• " м.ірлы не басқа обьектіге). Агрегаттық индекстің көлемімен 
'ріүриі факторлардың мультипликативті жэне қысқа модельде 
 жсііі корсеткіштердің өзгеруіне эсерін байқауға болады.

Лбеолютті айырмалардың тәсілі. Тізбекті ауыстьфу
■ >' нммдсгі-дей, ол детерминирланатын талдауда нәтижелі
> "р> > і ісіш осуіне факторлардың ьщпал ету есебі үшін қолданады 
N «мрііқ мульти-пликативті жэне аралас үлгіде тек қана: Ү=(а -
■ і >мо Ү=а*(в-с). Жэне оның қолдануы шектелген болса да. 

Ііірнк о ііігің қарапайым-дьшығының арқасында ол шаруашылық
• і.і ім>-і гі талдауда қолдана алады. Әсіресе егер негізгі 
і пммс•тгорде факторльщ көрсеткіхнтер бойынша абсалютгі
• »11 куи.ір бар болса, мына тэсіл нэтнжелі қолданьшады. Оньі
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колданған кезде факторлардың ықпал ету мөлшері 
факторлардың одан оң жақтан орналасқан негізгі мөлшеріне 
зерттелетін фактор абсолютті өсуін және үлгіде одан сол 
жагында орналасқан нақгы факторлық мөлшеріне кебейтумен 
есептейді.

Қатысты айырмашылық тәсілі нэтижелі көрсеткіштің 
осуіне факторлардың ықпалы өлшенеді тек мультипликативті 
модельде жэне қиыстырылған модельде қолданылады. Ү=(а-
в)*с. ол тізбекті ауыстыруға қараганда айқын жағдайда оны өте 
нәтижелі етеді. Ең алдымен бұл мьша жағдайларға байланысты 
негізгі мәлімеперде алдын ала айқындалған факторлық 
көрсеткішгердің салыстырмалы аутқулар процент немесе 
коэфицент негізінде көрсетілсе. Бүл тәсілмен Ү=А*В*С 
мультипликативті модельге факторлардың ықнал ету есебінің 
әдістемесі қарастырамыз.

Пропоционалды болу тәсілінің қолдану аясы, жэне 
тағайындалу маңызды. Бүл тәсілмен ықпал ету есебінің 
алгоритмі жэне тэртібі. Кей жагдайларда нәтижелі 
көрсеткіштердің өсуіне фактордың ықпал ету мөлшерін 
анықгауда пропоционалды бөлу тәсілі қолдануы мүмкін.

Шаруашылық қызмет анализіндегі интегралды тәсілі. 
Элиминирования детерминировалық факторлык анализінің тэсілі 
ретінде кемшілікке ие. Факторлар бір-бірінен тэуелсіз 
өзгерегендіктен, оны қолдану барысында шығады. Шын мэнінде 
олар бірігіп өзгереді, бүл өзгерісінен нэтижелі көрсеткішінің 
қосымша өсім пайда болады, ал ол элиминирования тәсілімен 
фактордьщ біреуіне, дэлірек айтқанда соңғысьша қосылады. Сол 
себептен нэгижелі көрсеткіштің өзгерісіне факторлар эсерінің 
молшері орынға байланысты езгеріп отырады, детерминировалық 
модельде сол не басқа факторға байланысты койылады.

Шаруашылық қызмет анализіндегі логарифмирования 
тәсілі. Логарифмирования тэсілі мультипликативті моделінің 
факторлар әсерін өлшеу үшін қолданады. йнтегрированиядағы 
секідді модельдегі орналасу орнына тәуелді емес жэне интегралды 
тэсілмен салыстырғанда есебінің толық нақтылығьшың



і'" і .ірлылығын көрсетеді. Егер интегрирования кезінде факторлар 
н і ріиен қосымша өсім олар арасьшда тең түрде үлестірілсе, онда
....арифмирования көмегімен факторлардың біріккен қызметі
ьчиынша нәтижесі эрбір фактор эсері нэтижелі көрсеткіхптің 
уроненіне пропорционалды түрде үлестіріледі. Бүн оньщ 
іріықіныпквЕы, ал кемшілігі болып -  қолдану аясындагы не 
і фі-ріісындағы шектеулілігі больш табьшады.

Интегралды тэсілден өзгешілігі логарифмирования кезінде 
ни олютті корсеткіш өсімі емес, ап индекстерінің төмендеуі
■ "рссгіледі.

Ііерілген факторлық модель бойынша факторлар эсері 
1 > (нпің эртүрлі тэсілмен алған нэтижелірді салыстырсақ,

....ирифмированияньщ артықшы-лығын байқауға болады.
М шірек айтқанда, ол есептің дэлді нақгьшығымен, есеп 
ии іі арудың оңайлығымен ерекшеленген.

Дсгерминировалық факторлық талдау жэне оны қолдану 
ферасын қарастырайық, нэтижелерін келесі матрица түрінде 
ииргвтейік:

Іич тс 2.
Пг 11 ііминировалық факторлық талдауды қолдану сферасьш

N Іоцольдер Мультішликативті Аддитивті Қысқа Аралас
1 н ІіЩср
1 і іПоктік
і " І І І . ІЖі ІМ

+ + + +■

Ц і і ц і ' к с і і + - + -

АПооліотгі
н н  І | ІМ І І І І ІЫЛЫҚ

+ - - Ү=а(Ь-
с)

1* і і П і іСі  Ы

Ііи.ірмліиылық
+ - -

і Ірпііорңионалды 
Піщу (үлсскерлік 
иііп.іоуымен)

+. Ү=а/£Хі

і Ьіпч ралдық + - + Ү=а/УДі
і н ірпфмдеу + - -
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1.6. Талдаудың әкояомика-математикалық тэсілдері

Алдынғы тарауларда факторлық зерттеудің шарттарын 
шешуі қарастырылды. Бірақ тәжірибеде барлық экономикалық 
қубылыстар мен процесстер осы методика арқьшы орындалады, 
себебі факторлық көрсеткіштің мөлшеріне нэтижелік 
көрсеткіштің жалғыз мөлшері сэйкес келгенде олардың көбісін 
функционалдьнс, тэуелділікнен қосуға болмайды.

Экономикалық зерттеулерде стохастикалылығымен 
ерекшеленетін корреляциялық тэуекелділіктер жиі кездеседі. 
Бұл жерде эрбір факторлық көрсеткіштің мөлшеріне нэтижелік 
көрсеткіштің бірнеше мағынасы сэйкес келеді. Мысалы, 
жұмысшы еңбегінің қормен жарақгануы осуі эртұрлі 
кэсіпорындарда эртүрлі еңбек өнімділігінің өсуін береді. Ол 
еңбек өнімділігіне ықпал етуші барлық факторлар өзара 
байланыста жэне кешенді болатынымен түсіндіріледі. Әр түрлі 
факторлардың қандай оптималдықга үйлесуінен байланысты 
нэтижелік корсеткішке олардың әрқайсысыньщ ықпал ету 
деңгейі бірдей болмайды.

Зерттелетін факторлар мен нэтижелік корсеткіштердің 
арасындағы байланысты зерттеу үтаін көп объектілерді' алып, 
олардың мэндерін салыстырғанда шығады. Сонда үлкен сандар 
заңына сәйкес басқа факторлардьщ нәтижелік корсеткішіне 
эсері жойлады. Бүп зертгелуші күбылыстардың арасындағы 
қатьшасты қүруға мүмкіндік береді.

Корреляциялық (стохастикалық) байланыс — бүл жаппай 
бақылауда ғана байқалатын көрсеткіштердің арасындағы толық 
емес мүмкінді байланыс. Қос және көптік корреляцияны бөліп 
айтамыз.

Қос корреляция -  бұл екі көрсеткіштің арасьшдағы 
байланыс: біріншісі - факторлық, екіншісі- нәтижелік.

Көптік корреляция — бірнеше факторлардың нэтижелік 
корсеткіш-пен озара қатынасьшан пайда болады.

Корреляциялық қатынастарды зерттеу үшін келесі 
экономикалык зертгеудің тэсілдері қолданылады: қатарласқан
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*һ  н і с  динамикалық қатарларды салыстыру, графиктер, 
тііммгикалық топтастыру. Бірақ олар байланыстың жалпы 
іиіппын және бағытталуьш көрсетеді. Факторлық талда)'дың 
мі-міі і міндеті -  эрбір фактордың нәтижелік көрсеткішке эсерін 
мм.іқгау. Бұл мақсат үшін корреляциялық, днспер-сиялық, 
иоммоненттік, көпөлшемді факторлық талдаудьщ тэсілдері 
колданьшады.

Корреляңиялық зерттеуді қолданудың қажетті шарттары,
іі.іідайлары:

1. Зертгелуші факторлар мен нэтижелік көрсеткіштердің 
іиамасы жөнінде жеткілікті үлкен бақылаулар саны болуы;

2. Зерттелуші факторлардың сандық өлшемі жэне ақпарат 
і' < і ідерінде сипаты болуы тиіс.

Корреляциялық тапдауды пайдалану келесі міндеггерді 
піоміуге жол береді:

1) бір немесе бірнеше факторлардың эсерінен нәтижелік 
һирсеткіштің өзгерісін анықгау;

2 ) нәтижелік көрсеткіштің эрбір фактордан тэуелділік 
дсңгейін айқьшдау.

Корреляциялық зерттеудің негізгі міндеттерінің бірі реіінде 
і|місгорлардың нэтижелік көрсеткішке (абсолюттік өлшемде) 
.ичірін анықгау. Бүл міндетті шешу үшін сэйкес математикалық 
ісцдік тандалады. Ол зерттелуші байланысты бейнелеуі 
( і у іусызықтық, кисықсызықтық жэне т.б.) тиіс. Бүл 
коррсляциялық талдауда маңызды роль атқарады. Себебі, 
|і< і рессияның теңдігін дүрыс тандаудан есептің нэтижелері жэне 
шсшуі байланысты.

Ьайланыс теңдігінің негізделуі қатарласқан қатарларды
• илыстыру, топтық деректердің жэне сызыктық графиктердің 
комегімен жасалады. Нүкіелердің графикте орналасуы 
ісрпелуші көрсеткіштердің арасында (іузусызықтық, 
һмсықсызықтық жэне т.б.) қандай байланыс күрылганын 
корсетеді.

Қарапайым теңдіктің бірі -  екі көрсеткіш арасындагы 
і у’ іусызық-тық тэуелділікті сипаттайды:
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Ух = а + в*х

мұндағы:
х- факторлық көрсеткіш;
У- нәтижелік көрсеткіш;
а жэне в- табу керек регрессиялық теңдікьің параматрлері.
Бул теңдік факторлық көрсеткіштің белгілі бір шамаға 

өзгеруімен байланысты нэтижелік көрсеткіштің мэнінің 
бірқалыпты өсуі немесе төмендеуі байқалатын екі белгі
арасындағы байланысты сипаттайды.

а жэне в коэфициентінің мэндері кші квадраттар эдісі 
бойынша алынған теңдік жүйесінен алынады. Бул жағдайда 
теңдік жүйесі келесі түрге тэн:

{па + Ъ£х = £у  
{ а£х  + Ъ£х2 = ^ху

Мүндағы п- бақылау колемі, мэндері ]>Х ]£у, ]Сху,£х2- берілген 
нақты деректерің негізінде есептелінеді.

Осы қағида бойьшша зертгелуші қүбылыстардың 
арасындағы қисықсызықгы тэуелділігі байланысы теңдігі 
шешіледі.

Егер бір көрсеткіщтің өсуімен басқа хсөрсеткіштің мэні 
белгілі бір деңгейге дейін оссе, ал содан соң төмеңдей бастаса, 
онда бұндай байланысты жазу үшін екінші деңгейдегі парабола 
сэйкес келеді:

Ух = а + вх + сх2

Кіші квадраттар эдісіне сэйкес а, в, с парамегрлерін 
анықгау үшін келесі теңдік жүйесін шешу керек:

{ па + в£х  + с£х  2= ХУ 
{ а£х  + в2>2 + с£х  3= Хху 

{аХх2 + в2х3 + сХх4 = Хх2у
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2Х  ІУ, і хУ> і х2У, і х2= Ех3, і х4- мәндерін берілген 
м-рсктердің негізінде анықталады.

Көбхнесе, экономикалық анализда қисық сызықхы 
і .іускелділерде гипербола қолданылады:

Үх= а  + Ъ/х

Оньщ параметрлерін анықтау үшін келесі теңдеу жүйесін 
місіну қажет:

{па + ЬХ 1 /х = Іу ;  
{ а І 1 /х + ЬН 1 /х)2 = І ( 1 /х)у.

I ипербола екі көрсеткіш арасындағы тэуелділікті бейнелеп 
корсетеді. Біріншісінің ауыспалы мэні белгілі бір деңгейге дейін 
искен уақытта, келесісің мәні белгілі бір деңгейге көтеріледі, 
еодан кейін осіңкілік төмендей бастайды.

Анағүрлым күрделі жағдайларда зертгелуші күбылыстар 
іірасында күрделі параболалар (үшінші, тортінші дэрежелік), 
соньшен қатар квадраттық, дэрежелік жэне т.б. пайдаланылады.

Сонымен, осы не басқа да математикалық теңдеулерді 
қолданумен, зерттелетін қүбылыстар арасындағы тэуелділік 
дсцгейін анықгауға болады. Бірақ байланыс тығыз ба, жоқ па, 
(*срілген фактордың нәтижелік корсеткіштің шамасына эсері 
тсшуші ме, элде жанама ма, регресснондык талдау жауап 
бврмейді.

Факторлық жэне нэтижелі көрсеткіштер арасындағы 
(і.іііланыс тығыздылығын өлшеу үшін корреляция коэффициенті 
шіықталады.

Зерттелетін көрсеткіштер арасындағы байланыс түзу 
' і.ічыктық жағдайда корреляция коэффициенті мына формула 
Оойынша есептеледі:
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п

Корреляция коэффициенті 0-ден ±1-ге дейін мэндерді 
кабылдайды. Оньщ мөлшері 1-ге жақын болған сайын, 
зерттелетін кұбылыстар арасындағы байланыс тығыздығы 
көбееді жэне керісінше.

Егер корреляция - коэффициентін квадраттасақ, онда 
детерминация коэффициентін аламыз.

Қисық сызықты форма тәуелділігінде байланыс тығыздығын 
олшеуде, мұнда түзу сызықгы коэффициент емес, 
корреляциялық катынас анықталады:

Бұл көрсеткіш универсалды болып табылады Оны кез 
келген тэуелділік формасында қолдануға болады. Бірақ оныц 
мөлшерін анықтау үшін, алғашында регрессия теңдеуін (Үх) 
мен нэтижелі көсеткіштің мағынасын есептеу, содан алынған 
теңцеуге х жэне х2  мэндерін жас топтарына сәйкес қоямыз.

Корреляциялық талдаудың көптікті методикасы. 
Экономика-лық қүбылыс пен кәсіпорынның шаруашылық 
қызметінің процессы көп көлемді факторларға тэуелді болады. 
Ережеге сэйкес, әрбір фактор жекеше түрде зерттелінетін 
күбьшыстарды барлық толықтықта аныктай алмайды. 
Факторлар кешені ғана жэне олардың өзара байланысында ғана 
зерттелуші қүбылыстар сипаты жөнінде анағүрлым толық 
көрініс бере алады.

Көп факторлы корреляциялық талдау бірнеше кезеңдерден 
түрады.

мұнда, Ц І у - у )2 і Х(у - у * Ү------------------  сг = — — — —
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Бірінші кезеңде зерттелуші көрсеткішке факторлардьщ 
ықпалын анықталады жэне корреляциялық тгілдау үшін 
анағүрлым маңыздылары іріктеліп алынады.

Ёкінші кезеңде корреляцияльщ талдау қажегг бастапқы 
ақпараттар жиналады және бағаланады.

Үшінші кезеңде нэтнжелі керсеткіш пен факторлар 
арасындағы өзара байланыс сипаты зерттеліп, үлгіпенеді жэне 
зертгелуші байланыстың мэнін анағүрлым толығырақ 
мазмүндайтын математика-лық теңдеу таңдалып негізделеді.

Төртінші кезеңде кореляциялық талдаудьщ неіізгі 
көрсеткіштерінің байланысыньщ есебі жүргізіледі.

Бесінші кезеңде корреляциялық талдаудың нәтижелеріне 
жэне практикалық қолданылуына баға беріледі.

Корреляциялық талдау үшін факторларды таңдау 
экономикалық талдауда маңызды кезең болып табьшады. 
Қаншалықты дүрыс таңцау жасаудан,тапдау қорытындысьшың 
нэтижесі дэл болады. Факгорларды таңдау кезіндегі басты ролі 
теория, сонымен қатар талдаудың практикалық тәжірибесі 
больш табылады. Бүл жағдайда келесі ережелерді үстану қажет:

1. Факторларды таңдаған кезде бірінші кезеңде 
көрсеткіштердің арасындағы себепті-салдарлы байланысьш 
ескеру қажет, өйгкені тек олар ғана зерітелетін күбылыстардың 
маңызын ашьшады. Ал нэтижелік көрсеткіішпен тек 
математикальщ арақатынаста болатын факторлардың 
талдауьшың практикальщ мэні болмайды.

2. Көп факторлы корреляциялық моделді жасаған кезде 
нэтижелі көрсеткішке шешуші эсер ететін тек мэнді 
факторларды ғана таңдау қажет, өйткені практвжа жүзінде 
барлық жағдайларды қамту мүмкін емес.

3. Барльщ факторлар сандық өлшемді болуы міндепі, бүл 
өлшем бірлігі болу қажет жэне есеп пен есептілікте олар туралы 
ақпарат сақталу міндетті.

4. Сызықтық үлгідегі корреляциялық модельге нэгижелік 
көрсеткішпен байланысы қисықсызықгьщ жағдаңца болатьш 
факторларды еңгізу үсынылмайды.
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5. Корреляциялық модельге өзара байланысты факторларды 
еңгізу ұсынылмайды. Егер екі фактор арасындагы қос 
корреляциялық коэффициенті 0,85-н жоғары болса, онда 
корреляциялық талдау ережеге сэйкес оның бірін шығарьш 
тастау керек, эйтпесе бұл талдау нәтижелерін дұрыс 
корсетпейді.

6 . Корреляциялық модель кұрамына нэтижелі көрсеткішпен 
байланысы функционалдық сипатқа ие факторларды еңгізуге 
болмайды.

Факторларды талдауда корреляциялық модель үшін үлкен 
көмек аналитикалық топтаулар, сызыктық графиктер, 
катарласқан жэне динамикалық қатарларды салыстыру 
тэсілдері корсетеді. Олардың нәтижесінде зерттелінетін 
көрсеткіштердің арасьшдағы байланыстың нысаны, бағыты 
анықталады. Сонымен қатар, факторларды талдауды Стьюдент 
критерий бойынша олардың маңыздылығын бағалау негізінде 
корреляциялық талдау теңдеулерін шешу процессінде жүргізуге 
болады.

Жоғарыдағы талаптарға сай және факторларды таңдау 
тәсілдерін колдануынан, көпфакторлы корреляңиялық 
модельдің рентабельдік деңгейі үшін (Ү) келесі факторлар 
іріктеліп алынған:

Хі -  материал қайтарымдығы, тенге
Х2  — қор қайтарымдылығ, тиын
Хз — еңбек өнімділігі (бір жүмысшының орташа жылдық 

өнімділігі)
Х4  — кэсіпорын айналым қүралдарыньщ айналым үзақгығы, 

күндер.
Х5  — өнім сапасының ең жоғары категориясының үлес 

салмағы, %
Корреляциялық байланыс жеткілікті айқындыкпен жэне 

толыктықпен жаппай бакылауда ғана байкалады, мэліметтерді 
сүрьштау көлемі коп болуы міндетті, өйткені тек жаппай 
бақылауда басқа факторлардың ықпал жасауы тегістеліп жатыр. 
Объектілер жиьштығы көбірек зерттелсе, талдау қорытындысы 
дәлірек болады.
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Талдаудың келесі кезеңі ол корреляциялық талдауда 
қолданьшатын бастапқы ақпаратты жинау мен статисгикальщ 
баға беру. Жиналған бастапқы ақпарат дәлдікке, біркелкілікке 
жэне заңға саи тексерілуі қажет.

Ең алдымен, ақпаратгың анықтығына көз жеткізу, 
қаншалықты ол ақиқатқа талапқа сай болуын. Анық, дұрыс емес 
ақпаратты қолдану, талдау қорытьшдысының дурыс болмауына 
экеледі.

Корреляңиялық талдаудың шарттарьшың бірі -  
зерттелінетін ақпараттың біркелкілігі жэне оны орта деңгеңце 
үйлестіру. Егер жиыңтьщта орта деңгейден ерекшеленілетін 
объектілер тобы болса, ол бастапқы ақпараттың біркелкі емес 
екендігін көрсетеді.

Ақпараттың біркелкілік критериі орташа квадраттық ауытқу 
мен вариаңия коэффиңиенті болып табьшады, олар эр фактор 
мен нәтижелі корсеткіш бойынша есептеледі.

Орташа квадраттық ауытқу дербес мэндердің орташа 
арифметика-лықган абсолютті ауытқуын көрсетеді. Ол мына 
формула бойынша анықталады:

Вариаңия коэффиңиенті дербес мэндердің орташа 
арифмети-калықган қатысты ауытқуын көрсетеді. Ол мына 
формула бойынша есептеледі:

V  = —  * 100 
х

Вариаңия коэффиңиенті коп болған сайын, соғүрлым 
чсрттелінетін объектілердің қатысгы үлкен шашырандыльпғы 
орын алады.

Экономюсальщ зерттеулерде стохастикапьшығьшен 
ерекшеленетін корреляңиялық тэуекелділіктер жиі кездеседі.
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Коррелядиялық (стохастикалық) байланыс — бұл жаппай 
бақьшауда ғана байқалатын корсеткіштердің арасындағы толық 
емес мұмкінді байланыс. Қос және көптік корреляцияны бөліп 
айтамыз. Корреляциялык қатынастарды зерттеу үшін келесі 
экономикальщ зерттеудің тэсілдері қолданылады: қатарласқан 
жэне динамикалық қатарларды салыстыру, графиктер, 
аналитикалық топтастыру.

1.7. Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі

«Резерв» сөзі француздың «гезегуе», орыс тіліне аударғанда 
«қор» деген үғымды білдіретін сөзінен немесе латынның 
«гезегуеге» - «корғау», «сақтау» үғымын білдіретін сөзінен 
шыққан. Осыған байланысты арнайы мамандандырылған 
әдебиетгерде жэне шаруашьшық қызметті талдау тэжірибесінде 
«резервтер» терминінің екі мағынасы қолданылады. Біріншіден, 
резервтер кэсіпорынның үздіксіз қызмет атқаруына қажетті 
ресурстардың қоры болып табылады (шикізат, материалдар, 
қүрал-жабдықтар, жанармай және т.б.). Олар қосымша қажетті 
болады деген мөлшерде шығарылады. Екіншіден, резервтер 
өндіріс тиімділігін жоғарьшатын мүмкіндіктер болып саналады. 
Осыдан резервтерді қорлар ретінде жэне өндіріс тиімділігін 
жоғарыяатын мүмкіндіктер ретінде, яғни екі эр түрлі үғым 
ретінде қабьшдауға болады жэне екі үғым арасын дүрыс бөлмеу 
терминологиялық жаңьшуға экеледі.

Әрі қарай осындай қатені жібермеу үшін «резервтік 
қорлар» терминін материапдык  ресурстардың  қоры  ретінде 
және «шаруашылық резервтер» терминін инновациялъщ  
жетістіктерін ңолдану  негізінде  өндірістің дамуьі ретінде 
колданамыз.

Резервтердің экономикалық мэні жэне ерекшелігі жалпы 
уакытгы үнемдеу заңдылығына негізделініп, түсіндіріледі. 
Қоғамдық көзқараспен қарасак уақытгы үнемдеу заттай жэне 
натуралды еңбек шығындарының азаюына негізделеді, яғни 
материалдьщ жэне еңбек ресурстарының тиімді қолданьшуы.



Жұмыс уақытьшың үнемделуі өндірістің дамуының 
оОьективті жүйесі ретінде резервтердің қүралу табиғатын 
і үсіпдіреді. Бүл жоғары дамыған коғамдағы интенсивті тұрде
* 'ндірілуді тудыратын резервтердің негізгі көзі больпі табылады. 
Ишіоваңияның дамуымен еңбек өнімділігінің, пшкізат пен 
магсриалдардьщ үнемді пайдалануының көптеген өсу 
мүмкіндіктері туьшдауда, яғни резервтер коздерінің бітпеуін 
білдіреді.

Сонымен, өндіріс тиімділігін артгыру резервтерінің 
жоіюмикальщ мәні -  өнім бірлігіне шаққанда еңбек 
іііыіынының ең аз мөлшерін қолдана отырьш, үлкен колемде 
жонс жоғары сапалы онімді алу мүмкіндігінің толық және дүрыс 
найдаланьшуы. Толық анықталуы, қолданылуы жэне 
іүсінікгірек болуы үшін шаруашылық резервтері эр түрлі 
грскшеліктеріне байланысты жіктеледі.

Кеңістіктік сипаттамаларына қарай резервтерді 
ішкішаруашы-лықгық, салалық, аймақтьщ жэне жалпы 
мсмлекеттік деп боледі. Ішкі шаруашылықтық резервке тек 
қана талдау жүргізіліп жатқан кәсіпорында ғана қолданьша 
алахын резервтер жатады. Бүл ресурстар қорының ондіріске 

;ірамайтындығьтаа және жоғалуына байланысты. Мысалы, 
«шдірістік технологияның жэне үйымдастырылуының томен 
дорежесінен туындайтын жүмыс уақытының жэне материалдық 
ресурстардың жоғалуы. Салалық резервтер — бір сала 
деңгейінде гана анықгалуы мүмкін резервтер, мысалы, 
лишуарлардың жаңа түрін өсіру, қүрал-жабдьщгарды жеііпдіру, 
-іаіңа технологиялар жэне т.б. Осындай резервтерді іздестіру 
арнайы салалық үйымдастықтардың, минист|элік-тердің, 
ііссоңиациялардың міндеті болып табылады. Лймақтық 
резсрвтер -  географиялық аймақгар шегінде қодданылатын 
жэне анқыталатьш резервтер (басқарылу орындарына 
қирамастан жергілікті пшкізат пен жанармайды, энергетикалық 
ресурстарды, көмекші ондірісті орталықгандыруды қолдану).

Жалпы мемлекеттік резервтер - ондірістің эр түрлі 
«ллаларьшьщ дамуының теңдігін қалыптастыру, меншік



нысандарының ауысуы, улттык. экономиканы басқару жүйесінің 
өзгеруін жатқыз>та болады. Мундай резервтерді қолдану тек 
жаішы мемлекеттік деңгейде жүргізіледі. Уақыт сипатына 
карай резервтер қолданылмаған, ағымдағы жэне болашақтагы 
болып бөлінеді. Қолданылмаған резервтер — өтіп кеткен уакыт 
аралықтарьюдағы жоспар жэне ғьшым мен алдыңғы қатарлы 
тәжірибелерге байланысты ондіріс тиімділігін артгыру 
мүмкіндіктерін жоғалту. Ағымдағы резервтер -  шаруашылық 
кызмет нәтижелері деңгейінің жоғарылау мүмкіндіктері, мүнда 
жақын арада орын ала алатын қызмет (ай, тоқса, жыл). 
Болашақтағы резервтер — үзақ уақытқа есептеледі. Оларды 
колдану елеулі капитая сальшдарына, ҒТР жетістіктерінің 
енгізілуіне, өндірісті қайта қүруға, өндіріс технологияларының 
ауыстырылуына, мамандануына байланысты.

Әдетге ағымдағы резервтер еңбектің үш аспекіісі 
түрғысынан теңестірілген болуы керек. Мысалы, кэсіпорынның 
өндіріс қарқындылығыи күшейту арқылы өнім ондірісін үлкейту 
резерві қызметкерлердің тізімінің үлкеюі жэне еңбек 
өнімділігінің артуьшен қамтамасыз етілуі тиіс. Қосымша 
шикізат, материалдар қорлары қажет. Тек осындай жағдайда 
резервтер ағымдағы кезеңде игерілуі мүмкін. Егер ресурстардың 
осыңдай теңдігі жоқ болса, онда өндіріс қарқындылығын 
күшейту арқылы өнім өндірісін үлкейту резерві толық 
колданылмау мүмкіндігі туындайды. Бір бөлігін болашақгағы 
резервтерге ауыстыру керек болады.

Резервтерді анықтау үшін өнімнің өмірлік ңиклі кезеңдері 
маңызды орын алады. Сондыктан резервтерді ондіру алдындағы 
кезең, ондірістік, өнімнің пайдаланым жэне жойылу кезеңдері 
деп боледі.

Өндіру алдындағы кезеңде өнімнің қажеттілігі, өнімнің 
күралуы, өндірілу технологиясы жэне ендіруге дайындығы 
анықгалады. Мүнда өнімнің қүралымының жақсаруы аркылы 
өндірісі тиімділігін арттыру резерві анықталуы мүкін. Осы 
кезеңде өнімнің өзіндік қүнының төмендеу резервтері 
сакталады. Осының барлығы кезеңде каншалықты толығырақ 
анықталған болса, соншалықгы өнімнің тиімділігі артады.
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Өндірістік кезеңде жаңа өнімді игеру, жаңа технология 
жэне содан соң өнімнің жаппай өвдірісі бастаііады. Бұи кезеңде 
омдірісті жалғастыру үшін қажетті ісүрал-жабдыктар алыньш, 
ондіріс жүйесі қалпьша келтірілгендіктен резервгер көлемі 
юмендейді. Сондықган осы жүйенің толыгымен өзгеруі 
іш.нындардыц үлкен деңгейіне экеледі. Сонымен қатар осы 
кезеңде резерв ретінде өндірістік жүйеге қатысы жоқ ресурстар 
;шықталып қолданылады. Бүл резервтер еңбекті үйымдастыру 
дсңгейінің жогарылауымен, шикізат және материалдардың 
үмемді пайдаланылуымен байланысты.

Пайдаланым кезеңі кепілдендірілген кезеңге, яғни 
орындаушы түтынушымен анықталган ақауларды жоюы керек 
лсэне кепілдендірілгеннен кейінгі кезеңге бөлінеді. Объекггің 
майдаланым кезеңінде шыгындарды азайту резерві 
( ілектроэнергияны, жанармайды, жабдықтарды үнемдеу) екі 
алдыңгы кезеңдерде атқарылган қызметтің санасына тікелей 
байлаьшсты.

Ягни, тиімділікті жогарьшату үшін өнімнің барлық омірлік 
ңиклы кезеңдерінде,-эсіресе мыңызды резервтер жасырынатын 
алгашқы сатыларында жүйелі жэне үздіксіз түрде резервтерді 
иіықгауды жүргізіп отыру қажет.

Қайта өндірілу сатысында резервтер өндіріс және 
айналым саласындағы болып бөлінеді. Әдетге, негізгі 
рсзервтер ондіріс саласында орналасады, бірақ айналым 
саласында да (өндірістен түтынушыға дейін жеткенше 
іуындаған шығындардың алдын алу, сонымен қатар дайын 
оиімді сақгау, тасымалдау, сатумен байлаяысты шығындарды 
ічайту жэне өндірістік қорларды сатып алу) резервтер бар.

Шаруашылық қызметті талдауда резервтердің ресурстар 
гүрлері бойынша топталуы маңызды болып табылады. Мүнда 
жер телімдерінің, өндірістің негізгі қүралдарының, еңбек 
қүралдары мен еңбек ресурстарының тиімдірек жэне толық 
қолданылуымен байланысты жеке резервтер қарастырьшады. 
Рсзервтердің мүндай жіктелімі ресурстардың барлық түрлері 
ірасындағы теңдікті сақтау үшін керек. Мысапы, еңбек

63



т

ресурстарьгаың тиімді қолдану арқылы өнім өндірісінің гсөлемін 
үлғайту резерві аңықталды. Бірак оларды игеру үшін еңбек 
күралдарыньщ толығырақ қолданыдуы арқылы өнім өндірісі 
колемінің жоғарьшау резервінің сол молшерін анықтау қажет. 
Егер де кандай да бір ресурс түрінің резерві жеткіліксіз болса, 
онда солардың біреуінің ең төменгі резерв мөлшері есенке 
алынады.

Әсер ету сипатына қарай резервтер экстенсивті жэне 
ннтеңсивті болып бөлінеді. Экстенсивті сипаттағы 
резервтерке ендірісте қосымша қолданылатын ресурстар 
жатады (материалдық, еңбек, жер ресурстары). Интенсивті 
резервтерге нақты бар өндірістік мүмкіншіліктердің толық 
жэне тиімді қолданылуымен байланысты резервтер жатады. 
Инноваңияның дамуымен өсудің экстенсивті факторларымен 
байланысты резервтердің маңызы төмендеуде, сонымен қатар 
өндірістің иіггенсивті резервтерін анықтау күшеюде.

Шыгын сыйымдылыгы  мен оларды игеру деңгейінің 
резервтерін топтастыру аталып кеткен жіктеліммен тьныз 
байланыеты. Мүнда резервтердің үш тобын қарастыруға болады. 
Дайын өнім мен шикізат шығьшын төмендету резервтердің 
игерілу деңгейінің төменділігін талап етеді. Екінші топ 
резервтерін қолдану шығындарды кобірек талап етеді, себебі ол 
өндірісті түпкілікті өзгертпей-ақ ғылым мен алдыңғы қатарлы 
тәжірибенің енгізілуімен байланысты. Резервтердің үшінші тобы 
шшоваңиялық жетістіктерді пайдалана отырып, өндірістің 
техникалық қамтамасыз етілуімен байланысты.

Айқындалу сииатына қарай резервтер жасырын жэне анық 
болып белінеді. Анық резервтерге бухгалтерлік есеп ақпараты 
арқылы оңай анықталатын резервтер жатады. Ал анық 
резервтердің өзі шартты жэне шартсыз болып бөлінеді. 
Шартсыз резервтер -  есептілікте көрініс тапқан жүмыс уақыты 
мен шикізатқа кеткен шартсыз шығындарының болмауы. Бүл 
қоймадағы өнімнің бүлінуі және жетіспеуі, өндірістік ақау, 
карыздарды есептен шығару бойьшша жоғалтулар, төленген 
айыппүлдар. Мүндай жоғалтулар келісімде көрсетілген
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мшдеттердің орындалмауы, ұрлау, ысьфап салдарьшан болады. 
ІІІі.п г.шдардың алдын алу үшін келесшерді атқару керек: 
м.ігериалдьщ құндылықтарды сактау, тасымалдауды жетілдіру, 
і іақылау мен есеп беруді ұйымдастыру, каржыльщ және есептік 
' режелерді орывдау.

Шартты шығындарға кэсіпорында ресурстарды қолдану 
ьекітілген талаптардан ауытқыған жағдайда туьшдайды. Егер 
(іірлііс онімге шаққанда ресурстардың шығындалу көлемін 
.іргтырса, онда ресурстарды шектен тыс қолдану төмендеп, 
уисмделуі мүмкін. Егер бекітілген нормаларды оптималды деп 
үіігарсақ, онда есептілікте көрсетілетін шартты шығындар 
і .іеіпорынньщ нақгы үйымдастырушылық-техникалык деңгейі 
жоспарланған деңгейге жетпегенін дэлелдейді. Мүндай 
ип.ігындар қүралдардың қанағаттанарлық дэрежеде екендігінен, 
кі.пметкерлердің төмен мамандандырылғандығынан, өндірісті 
үііі.гмдастырудың төмен деңгейінен, технологиялық жүйенің 
(>ү'!ылуынан, үйымдастырушылық-техникалық жоспардьщ 
оііындалмауынан туындайды. Нэтижесінде жоспардан тыс 
лсүмыс уақыты шығьшдалуы, қүралдың тольщ пайдаланьшмауы, 
материал мен шикізаттың шектен тыс қолданылуы етек алады.
I 'уған жол бермеу үшін жоспарланған шараларды жүзеге асыру 
ксрек.

Жасырын резервтерге жоспарға сай инновапияльщ 
жегістіктерді және алдыңғы қатарлы тәжірибені енгізумен 
найланысты резервтер жатады. Ол үшін салыстырмалы ішкі 
іиаруашылық талдау (алдыңғы қатардағы бөлімдер, бригадалар, 
кызметкерлердің жетістіктерімен), шаруашылық аральщ 
(аидыңғы қатардағы кәсіпорындар жетістіктерімен), кейбір 
•кагдайларда халықаралық салыстырулар жасау қажет. Аталған 
рсіервтер есептілікте көрсетілмесе де, осы резервтерді 
иіықтаудың кешіктірілуі елеулі шығындарға әкеледі.

Резервтердің жіктелуінің маңызды сипаты болып қүралу 
унқыты табылады. Бүл сипаты бойынша резервтер жоспардьщ 
жасалуы барысында есепке альшбаған резервтер жэне 
тоспардың қүрьшуынан кейін аньщталған резервтер болып



бөлінеді. Резервтің бірінші түрі -  жоспардьщ жетілдірілу кезінде 
өндірістің тиімділігін арттыру мүмкіншіліктерін жоғалту, бірақ 
есепке алынбаған. Резервтің басқа түрі -  жоспардың 
күрылуынан кейін анықтаігған мүмкіндіктер. Мүндай 
резервтердің анықталуы инноваңияльщ жетілу шапшаңдығымен, 
жаңа шешімдердің пайда болуымен, жаңа мүмкіндіктердің 
пайда болуымен байяанысты.

Сонымен, резервтердің жіктелуі олардың бағыты мен мэнін 
түсінуге, жэне де анықталуын үйымдастыруға мүмкіндік береді.

Резервтерді анықтау барысьшда келесі принциптерді негізге 
алу керек:

1. Резервтерді анықгау ғылыми сипатга болу керек, яғни 
материалисти-калық диалектіге, экономика заңдарьшың 
біліміне, ғылыми жетістіктерге жэне алдыңғы қатарлы 
тәжірибеге сүйеңуі қажет. Сонымен қатар, шаруашылық 
резервтерінің экономикалық мэні мен табигатын, көздерін жэне 
анықгалу багыттарьш, есебінің эдістемесін жетік білу керек.

2. Резервтерді аньщтау кешенді жэне жүйелі болуы тиіс. 
Кешенді эдіс шаруашылық қызметгің барлық бағыттарында 
резервтердің анықгалуы жэне жалпылануы білдіреді. Жүйелі 
эдіс резервтерді анықгау жэне зерттелетін қүбылыстардың 
байланысының есебін қолдана отырып резервтерді жалпылау. 
Бір жагынан, бүл резервтерді анықгауға мүмкіндік береді, 
екінші жағынан, қайтадан есепке альшуынан қорғайды.

3. Қайтадан есепке алынуынан қорғау принңипі алдьщгы 
принңиптен туьшдайды. Шаруашьшық қызметтің нәтижесі 
тэуелді эр түрлі факторлардың әсері есепке алмай жадпьшама 
резервтердің қайтадан есепке алынуы.

4. Егер ондіріс көлемінің арту есебінен бөлек резервтер 
анықгалса жэне де бірінші фактордың екінші факторға әсер ету 
есепсіз эр бір піығын статьясы бойынша қаржылардың 
шьнындалмау есебінен өнімнің өзіндік қүнының төмендеу 
резервін қайта есептелуі мүмкін.Өндіріс өнім көлемінің 
артуымен қатысты шартты-ауыспалы шығындардың сомалары 
ғана пропорционалды түрде өзгереді, шартты-түрақты
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корсетісіші өзгермейді. Өнім өндіріс көлемінің артуымен 
і тйланысты өнім өндірісіне кеткен қаржы шығьшдары көптеген 
им.ііын баптарға қысқарады, кейбір баптар бойынша шығындалу 
црнына Экономия болуы мүмкін. Осыны есепке алмасак онда 
ппімнің өзіндік қүнның төмендету резервінің молшері артьш 
кетуі мү>лкін.

5. Кейбір жағдайларда резерв есебі аралас ақпарат көзі 
(іойынша анықталса, онда олардьщ қайта есептеуіне жол 
(іеріледі. Мысалы: Еңбек қүралдарын, еңбек ресурстарын толық 
илйдаланғаны үшін өнім ондірісінің арту резервтерін қосуға 
(іолмайды, себебі мүндағы бүкіл факторлар бір уақытьшы және 
Гіірігіп жүмыс істейді. Яғни, резервтерді қайта есептемеу үшін 
резервтерді анықтаудың негізі болатын зертгелініп отырған 
корсеткіштердің өзара байланысын, тэуекелділігін білу керек.

6. Резервтерді іздеу шарттардьщ бірі -  олардың жинақталуы 
иам-тамасыз етілуі, яғни еңбек процесінің негізгі 3 кезендерінің 
Палансталуы (еңбек қүралдары, еңбек ресурстары, еңбек 
іачтары). Егер де басқа ресурстар бойынша резервтер 
жетіспейтін болса онда бір ресурс арқылы есептелінген ең үлкен 
резерв жүзеге асырылмайды. Сондықтан резервтердің 
жинақгалуы бойынша тексерістің қажеттілігі туындайды. Резерв 
Гіарлык кажетті ресурстармен, оның ішінде бағамен қоса 
иатуралды-заттык қүралы бойынша да, қамтамасыз етілетін 
Оолған жағдайда ғана ол жинақгалған болып табылады. 
Мысалы: токарный станок бойынша станок уақыт резерві 
лиықтавды, бірақ фразер бойыіппа куат жетіспейді. Тек 
иагуралды-заттай формасындагы ресурстардың қатынысының 
керекті дэрежеге жеткеннен кейін ғана резервтерді жинақталған 
және нақты деп есептезгге болады.

7. Резервтер зкономикалық жағынан негізделуі керек, яғни 
оларды есептеу кезіңде кәсіпорынның нақты мүмкіншіліктерді 
ссепке алу керек, ал резервтердің есептеу мөлшері сәйкес 
шаралармен негізделуі керек.

8. Резервтерді іздеу оперативті болуы керек. Резервтерді 
і ідеу неғүрлым оперативті болса, соғүрлым бүл процесс жемісті
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болады. Резервтерді анықтау жэне меңгеру арасындағы уақыт 
тығыздығы өте маңызды.

9. Резервтерді іздеу дискретгі болмауы керек. Оны 
жоспарлы, жүйелі жэне куңцелікті істеу керек.

10. Резервтерді іздеуге қатысатын әр тұрлі мамандықгары 
бар жұмысшылардың саны неғұрлым коп болса, соғұрлым 
резервтер де толық күйінде анықталатын болады. Осыдан резерв 
іздеу көпшішк принңипі пайда болды, яғни бүл проңесске бар 
жүмысшыларды тарту, экономикалық талдауының түрлерін 
жетілдіру.

11. Резерв іздеуінің бағытьш алдын-ала анықтау барысында 
өндірістің эффективтілігін артгыратын басты түйінін немесе тар 
орындарды ерекше белгілеу керек. Бүл принңші негізінде 
жүйелі түрде жоспар орындамайтын, шикізат бойынша көп 
шығындалатын техника түрып қалатын жағдайларға тап болған 
өндірістің учаскісі анықгальшады. Осылайша резервтерді 
іздеудің алғашқы жэне негізгі бағыттары анықталынады. Бүл 
резервтерді іздеудің эффективтілігін жоғарлатады.

Резервтер мөлшерінің есептеу әдістері мен негізделуі. 
Анықгалған резервтердің мөлшері нақгы болу үшін резерв 
есептелінуі мүмкін-дігінше нақты жэне негізделген болуы керек. 
Резервтерді есептеу эдістері резервтердің сипатына қарай 
(интенсивті жэне экстенсивті), оларды аныкгау эдістері (нақгы 
немесе жасырын) және олардың молшерін анықтау әдістері 
формалды немесе формалды емес екеніне тэуелді болады. 
Формалды әдісінде резервтер мөлшері оларды меңгеруімен 
байланысты нақгы шаралармен байланыссыз анықталады. 
Формалды емес эдісі нақгы үйымдастырушылық техникалық 
шараларға негізделеді.

Шаруашылық қызметті талдауда резервтер мөлшерлерін 
есептеу үшін біркатар әдістер қолданьшады: тура есептеу, 
салыстыру, детерминалды факторлық талдау, функңионалды - 
бағалык талдау, математикалық программалау жэне т.б.

Тура есептеу эдісі-ресурстардьщ қосымша керекті мөлшері 
немесе олардың жоғалту мөлшері белгілі болған кезде
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|н ісрвтерді есептеу үшін қолданылады. Өнім шығаруының арту 
мүмісіндігі (Р|ВП) іселесі түрде анықталады: ресурстардың 
косымша көлемі немесе кәсінорынның кесірінен пайда болған 
іюсурстардың жоғалту мөлшері бір өнім бірлігіне шаққандағы 
•коспарлы немесе шығысының мүмкін нормасына бөдінеді, 
псмесе жоспарлы ресурсқайтарымына көбейтіледі.

РТВП=ДК/УРМ немесе Р|ВП=ДК*КАМ

Осы әдісті қолдана отырын еңбек ресурстар көлемін, негізгі 
ондіріс қорларын жэне т.б.-ды қосымша пайдалану есебінен 
оиімнің шыгуының арту резервін есентеуге болады. Қосымша 
і цбек ресурстар көлемін пайдалану есебінен өнімнің шығуының 
лрту резервін есептеу үшін оның көлемін осы кэсіпорынның 
ж үмысшылар еңбегінің өндірісінің жоспарлы деңгейіне көбейту 
керек, ал негізгі өндіріс корлар есебінен олардЫң өсуін 
қорқайтарылымының жоспарлы деңгейіне кобейту керек.

Салыстыру эдісі бас кэсіпорында сесурстардың жоғалуы 
ік-мссе оларды экономдау мүмкіншілігі жоспарлы нормалармен 
псмесе олардың бір өнім бірлігіне шақкандагы шьнындармен
< ллыстырып анықталган кезде резервтердің көлемін есептеу 
үшін қолданьшады. Нормалармен салыстыр-ғандағы 
|іесурстардың артық шығындалуына жол бермеу есебінен өнім 
шідіріс арту резервтері келесідей анықталады: бір өнім бірліііне 
кеткен жоспардан асып кеткен ресурстардьщ шығыньш 
пидірістің нақгы көлеміне көбейтіледі жэне жоспарлы шығын 
пормасына болінеді немесе жоспарлы ресурс қайтарымының 
деңгейіне кобейтіледі (материал қайтарылымы, -; қор 
кіійтарылымы, еңбек өнімділігі жэне т.б.).

Бір өнім бірлігіне кеткен шығындардың қысқаруымен 
(іайланысты өнім шығаруының арту резерві сәйкесінше 
иіықталынады: ресурстардың салыстырмалы шығын төмендету 
рсісрві нақгы шызғарылған өнімге көбейтіледі жэне бір өнім 
ійрлігіне кеткен ресурстардың мүкін болатьш салыстырмалы 
шыіындарына бөлінеді немесе ресурс қайтарымыньщ мүмкін 
іюлатын деңгейіне көбейтіледі.



I

Шаруашылық қызметті талдауда резерв көлемін анықгау 
үшін детерминалдық факторлық талдау әдістері пайдалаиылады: 
абсолютты айырмашылық, салысгырмалы айырмашылық және 
'интегралдық тәсіл.

Корреляциялық талдаудың нэтижелері шаруашылық 
резервтерді есептеу ушін кеңінен қолданьшады. Бұл үшін 
шыққан регрессия теңдеуінің коэффициенттері нақты 
көрсеткіштерінің мүмкін болатын өсуіне көбейтіледі:

РТҮ=Р|Хі*Ьі

мүндағы, Р |Ү - нэтижелі көрсеткіштің арту резерві (Ү)
Р |Х і- нақгы көрсеткіштің өсіңкілігі резерві (X)
Ъ{~ байланыс теңдеуінің регрессия коэффициенті.

Матеметикалы қ проіраммалау эдістері резервтерді 
анықгауда үлкен роль атқарады. Зерттелініп отырган 
корсеткіштер көлемін нақты жэне жоспарлы деңгейімен 
салыстыру арқылы қосымша және жүмсалынбаған өндіріс 
резервтерін анықтау барысында ресурстарга шек қою шарт 
есебімен көрсеткіштер колемін оптимизациялауга жол беріледі.

Резервтерді анықгаудьщ ең нэтижелі әдісі фунщионалды- 
багалық талдау больщ табылады. Бүл здіс өнімнің өмір 
циклының ерте кезеңінде артық шыгындарды тауып жэне 
олардың болдьфмауды қамтамасыз етеді.

Есептеу-конструкторлы эдіс резервтерді есептеуде маңызды 
роль атқарады. Бүл әдіс зерттелініп отырган нэтижелі 
көрсеткішті еселі модель түріңде қарастыруға болатын жағдайда 
қолдануга болады. Осы әдіспен анықгалган барлық резервтер 
сэйкес шаралармен жіктелуі керек. Осы жагдайда гана резервтер 
көлемі нақгы жэне негізделген болады. Бүл келесі екі эдіспен 
жүзеге асырылуы мүмкін:

Формальды тәсілмен резервтер анықгалады, кейін 
анықгалган резервтерді меңгеру үшін арнайы шаралар 
жетілдіріледі.
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Щаралар жетілдіріліп, резервтер есептелінеді. Мысалы: 
нүмысшылардың еңбек өнімділік деңгейін жоспарлы деңгейіне 
щуггыру есебінен өнім өндірісінің арттыру резервтері 
осоптелінеді. Осыдан кейін осы резерті меңгеру үшін арнайы 
шаралар жүргізіледі(еңбек үйымдастыруын жақсарту, өндірістің 
гохника мен технологияны жетілдіруі, еңбек ету шарттарын 
лсақсарту жэне т.б.)

Сонымен қатар бүкіл шаралар бойынша алынған резервтер 
сомасы анықталган еңбек өнімділігінің резервтердің орташа өсу 
шегінің көлеміне тең болу керек. ЕкІнші әдісі резервтер 
ссептеуді ең негізделген әдісі больш келеді. Ол кэсіпорынның 
нақты немесе мүмкін болатын эффектіге кобейтіледі. Мүңцай 
рсзервтердің колемін анықгаудың ең тиімді тэсілі. Мүндай 
срекше тәсіл резервтердің молшерін дэл анықтауга жол береді. 
І.ірақ бүл үшін эрбір шараның алдын ала эффективтілік бағасы 
Сіілу керек.



2-тарау
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ -  ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ 
_______________АҚПАРАТТЫҚ БАЗАСЫ_______________

2.1. Қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен маңызы

Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңцегі қаржылық- 
шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтьш барлық 
көрсеткіштер жүйесін айтамыз. Есеп беру проңесін жасау есеп 
жүмысының соңғы сатысы болып табылады.

Қаржьшық есеп берудің мақсаты өз пайдаланушыларьша 
заңды түлғаньщ қаржьшық жағдайы туралы сенімді, мэнді жэне 
пайдалы ақпараттарды беру болып табылады. Қаржылык есеп 
берудің пайдаланушыларының қатарьша потенңиалды 
инвесторлар, кредиторлар, жабдықгаушылар, сатып алушылар, 
қызметкеркерлер, сондай-ақ мемлекеггік органдар жзне т.б. 
кіреді.

Қаржылық есеп беру басқарушы органдардың жүмысын 
жэне субъектінің ресурстарын, міндеттемелерін жэне ақша 
қаражаттарьшың болашақтағы ағындарын бағалауға, несие беру 
бойынша шешімдерге жэне инвестициялық шешімдерді 
қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді.

Есеп беру мәліметтерін кэсіпорынның тиімділігін бағалау 
үшін, сондай-ақ шаруашылық қызметін талдау үшін сыртқы 
пайдаланушылар пайдаланады.

Осымен қоса, есеп беру кэсіпорынның шаруашылық 
кызметін жедел басқару үшін қажет жэне ол болашақ кезеңдерді 
жоспарлау мен болжау үшін басты (бастапқы) база болып 
табылады.

Есеп беруге қойылатын негізгі талаптар: кәсіпорын
ісызметінің нэтижесін анық жэне объективті көрсету, барлық 
көрсеткіштерді бір-бірімен қатаң түрде үйлестіру, бухгалтерлік 
пен жедел-статистикалық есеп берудің сабақтастығын 
(үйлесімділігін) сақгау, эдістемелік жэне басқа да ережелерді 
сақгау больш табылады.
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Бұрмаланған есеп бергені ушін кәсіпорынньщ басшысы мен 
бас бухгалтері Қазақстан Рсепубликасының әрекет етіп түрған 
заңдарына сәйкес жауап береді.

Қаржыльщ есеп берудің негізгі қағидалары болып:
Есептеу. Қаржылық есеп беру есептеу қглидасының 

негізінде жасалады, соған сэйкес өнім жөнелтілген, жршс
агқарьшған кезінен бастап, олардың төлену нэтижесіне 
қарамастан табыс болып танылады (көрініс табады), ал шығысы 
мен зияны орын алынған кезден бастап танылады.

Толассыздьщ. Субъект өз қызметін жавын арада 
'іоқгатпауды топшылайды жэне ондай ниетгің көз жетерлік 
болашақга пайда болуьш да мақсат тутпайды.

Түсінікпгілік. Қаржылық есеп беруде берілген ақпарат 
і іайдаланушьшарға түсінікті болуы тиіс.

Маңыздылыц. Қаржыльщ есеп беруді пайдаланушьшар 
ондағы мэліметтерге қанағаттануы тиіс; қаржылық, 
шаруашылық, жедел жағдайларын (оқиғаларын) бағалаған 
кезде, олардың қабылданған шешіміне алынған (немесе 
иайдалашан) мэліметгер өз септігін тиғізуі керек.

Мәнділік. Қаржылық есеп беру негізінде қабылданған 
жономикалық шешімдер олардың үғымдарьшьщ дүрыстығьша 
нсмесе дүрыс еместігіне эсер етуі мүмкін.

Дұрыстьщ. Есеп беру негізінен анық мэліметтердің 
корсеткіш-терінен қүрылады, егер де онда мэнді қателер немесе 
күні бүрын пішілген ойлар болмаса.

Шындъщ және алалықсыз үсыну. Қаржылык есеп беру 
субъектінің ақша қаражатының қозғалысы, онерахщяның 
нэтижесі, қаржыльщ жағдайы туралы пайдаланушьшарға шын 
жэне алалыксыз мәліметтерді үсьшуы тиіс.

Бешпараптылъщ. Қаржылық есеп беруде берілген 
ақнаратгар күні бүрын ойластырылған мэліметтен алшақ болуы 
ксрек, яғни сенімді болжамы болғаны абзал.

Сақтъщ. Кез келген шехпімді қабылдаған кезде сақтық 
дсңгейін сактаған жөн, белгісіз жағдайда акгивтер мен 
табыстың, сондай-ақ міндеттемелер мен шығыстың қайта 
бағалануьша барьнппа жол бермеу керек.
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Аяқтау және салыстыру. Қаржылық есеп берудегі 
ақпаратгардың анықхылығын қамтамасыз ету мақсатында 
ондағы мәліметтер толық болуы тиіс. Ақпараттың пайдалыльиы 
мен мазмұндылығын арттыру үшін бір есептік кезеңі екінші бір 
есептік кезеңмен салыстырьшуы тиіс.

Жүйелілік. Пайдаланушы субъектінің қаржылық есеп 
беруін, оньщ эртүрлі есептік кезеңімен салыстыру мүмкіндігін 
қалыптастыру керек, өйткені оның көмегімен қаржылық 
жағдайдың тенденңиялық өзгерістерін анықгай алады, демек 
қабылданатын пхешімдердің жүйелілігін сақтау мүмкіндігі 
артады.

Есеп беруге қойылатын ең басты талап оньщ тазалығы 
(ашықтығы) болып табылады, яғни акңионерлер мен 
инвесторларға есеп берудің мэліметі түсінікті болуы тиіс. Есеп 
беру белгіленген мэліметтердің мерзімінде жасалғаны жөн.

Кэсіпорынның есеп беруі бухгалтерлік, статистикалық жэне 
жедел (оперативтік) больга бөлінеді. Жедел-статистикалық есеп 
беру кэсіпорынның өндірістік жэне қаржылық қызметінің 
жекелеген жақтарын бухгалтерлік жэне жедел-статистикалық 
есепке алудың деректері бойынша жасалады. Бухгалтерлік есеп 
беру кәсіпорындардың ондірістік жэне қаржьшық қызметін 
бастапқы қүжаттармен жэне есепке алу жазбаларымен расталып, 
жинақталған деректерден жасалады. Қандай кезең үшін 
берілгендігіне қарай есеп шүғыл жэне почта арқылы берілетін 
есептер болып бөлінеді.

Бухгалгерлік қорытынды есеп берудің мақсаты 4 бүл есепті 
пайдаланушыларға кэсіпорыннның мүлкі мен қаржылық 
жағдайы жэне олардың қозғалысы туралы, сондай-ақ 
кэсіпорынньщ шаруашылык қызметіңің қаржылық нэтижелері 
туралы ақикат ақпарат беруден түрады.

Үйым туралы ақпаратқа мүдделі жеқе немесе заңды 
түлғалар осы кэсіпорынның бухгалтерлік есебін 
пайдаланушылар болып саналады. • і: &

Қаржылык есеп берудің халықаралық сгандарттарына 
сэйкес кэсіпорынның бухг-алтерлік қорытынды есебін 
пайдаланушыларды 3-топқа (бөлеміз) біріктіреміз;
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1- топқа — осы ұйымда қызмет атқаратын адамдар, яғни 
жұмыс-шылар мен қызметкерлер жатады. Оларды осы 
шаруашылықтың экономикалық тұрақтылығы мен табыстыльвғы 
туралы ақпараттар қызықгырады;

2- топқа -  осы ұйымда жұмыс істемейтін, бірақ оның 
қаржылық жағдайына тікелей ынталылар, мүдцелілер қүрайды. 
Ьүл топқа кәсіпорынның инвесторларын, несие беруші банк 
жэне басқа да мекемелерді, жабдықтаушы мердігерлерін жэне 
басқаларды жатқызуға болады;

3- топқа -  кэсіпорынньщ қаржылық жағдайына жанама 
мүдделі-лерге қор биржалары, салық комитеті, жоспарлауды 
жүзеге асырушы органдар жэне басқада заңды түлғалар жатады. 
Олар үйымның бухгалтерлік қорытынды есебін пайдалану 
арқылы елдегі адамдардың орташа еңбек ақысьш жэне басқада 
статистикалық корсеткіштерді есептеп отырады.

Бухгалтерлік қорытынды есеп кэсіпорынньщ мүліктік жэне 
қаржылық жағдайьш, сондай-ақ белгілі бір уакытгағы 
қызметінің қаржылық қорьпъгадысыньщ нэтижесін корсететін 
корсетісіштер жүйесінен түрады.

Бухгалтерлік қорытынды есеп:
• Жасалу уақыты (периодичность);
• Мэліметтің колемі (по объему);
• Тағайындалуы (назначению) бойынша жіктеледі.
Жасалу уақытына қарай бухгалтерлік қорытынды есеп

аіымдағы (промежуточная) жэне жылдьщ (годовая) деп 
аталатын екі түрге бөлінеді.

¥йымның ағымдағы (жыл аралық) бухгалтерлік қорытынды 
есебі негізінен қысқа есепті кезең аралығында жасгшады ( бір 
айға, бір тоқсанға немесе жарты жылға).

Кэсіпорынның жылдық бухгалтерлік қорытынды: есебі есеп 
бсретін жылға жасалады. Оның ағымдағы қорьггыңцы есептен 
айырмашылығы, балансқа коптеген косымшаларі тіркеліп, 
үііымның каржылық жэне мүліктік жағдайы туралы толығырақ 
«қпарат береді.
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Мәліметтердің көлеміне қарай вухгалтерлік корьпъшды 
есептің өзін алгашқы (иервичііая) жэңе жиынтық (сводная) 
бухгадтерлік корытынДы есёП Деп аталатын 2-тұрге бөлуге 
болады. ■-■■■'■/"

Алғашкы бухгалтерліқ корытындьі есеп ұйымның ағымдағы 
бухгалтерлік есеп мэліметтері негізінде жасалады. Оның 
қүрамында кэсіпорынның белгілі бір уакыт аралығындағы 
мүліктік және қаржылық нәтижесі көрсетіледі. ; :

Жиынтық бухгалтер қорытынды есепті қүрамында туынды 
немесе еншілес серіктестіктері бар шаруадхылык үйымдары 
озінщ және сол серіктестіктердің қорытьшды есептерінің 
негізінде жасайды.

Тагайьшдалуы бойьшша жасалған бухгалтерлік қорытынды 
есеп ішкі және сыртқы болып бөлінеді.

Ішкі деп аталатын бухгалтерлік қорытынды есеп 
мәліметтері . щаруашылыкты басқару үшін, сондай-ақ 
басиіылардың қандайда бір мәселелерді шешу үшін 
найдаданылады. Бухгалтерлік қорытьшды есептің бүл түрі 
сыртқы пайдаланушыларға берілмейді жэне оның мэліметтерін 
жариялауға тыйым салынады.

Ал бухгалтерлік қорытьшды есептің сырткы түрі барлық 
пайдаланушылар үшін ашық түрде беріледі.

■; Балансты жэне басқа да берілетін есептерді уақьггында, эрі 
сапальі жасау үшін бухгалтерия өндірістік бөлімшелеріндегі 
барлық мэліметтердің (деректердің) қүжатгалуын, белгіленген 
материалдық жэне басқа есептерін толық көлемде берілуін 
қамтамасыз ету керек.

Бухгалтерлік есептің ақпараттары балансқа дейін қажет 
өндеулерден өтеді. Бүл өндеу проңесі төрт кезеңнен түрады:

Бірінші кезең. Әр түрлі шаруашылық фактілері қүжатталады 
(іскерлік мэміле жасалады).

Екінші кезең. Есеп мэліметтері есеп талабына байланысты 
жіктеледі, содан соң бухгалтерлік есеп шоттарьшда көрсетіледі 
(есеп регистрлерінде, ЖО, ведомость, Бас кітап).
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Үшінші кезең. Есеп жиынтығы есеп беру нысандарьша 
кошіріледі (баланс, табыстар мен шығыстар туралы есеп беру, 
нқша қаражаттарының козғалысы туралы есеп беру т.б.).

Төртінші кезең. Шаруашылық жүргізуші субъектісі 
қаржылык-шаруашылық қызметі талданады.

Есеп беру жөніндегі жүмыстарды мүлгіксіз ұйымдастыру 
ісінде есепші қызметкерлердің міндетгерін өзара дүрыс бөлудің 
жэне есеп жүмыстарының кестесін белгшеудің маңызы зор. 
Ьсрілетін есеп тиісті жиынтық қүжаттарьшда, саралау 
иарақгарында жэне белгіленген көлемдерде есептік 
і ііімдемесінде жинақгалады. Аталған деректердів; негізінде 
талдау жасалынады.

Жасалған баланстық жэне басқа берілетін есеіггердің 
корсеткіштерінің дэлдігін қамтамасыз ету үшін арифметикалық 
жэне логикалық тұрғысын мұқият тексеру керек. Баланстың 
оабақтастығын есепті кезеңнің басындағы баланс башарының 
деректерін ағымдағы кезеңнің осы баптағы деректерімен 
салыстырьш, жьш соңындағы көрсеткіштердің эрбір жолы 
аиықталады. Қаржы есебін беру тэртібі қаржылық есеп берудің 
халықаралық стандарттарымен реттеледі: №1 «Қаржынық 
осептілікті беруді ұсыну» ҚЕХС аркылы жүзеге асады.

Жылдық есептің меншік иелерінде (қатысупзьшарында, 
қүрьштайшы-ларында) немесе кұрылтай қүасатгарында 
корсетілген мэліметтері бойынша тиісті оргапда{>ға: сальщ 
ішспекңиясына (кәсіпорынның тұрған жері бойынша); 
жсргілікті қаржы органына, мемлекеттік статистика 
орг андарына есеп береді.

Тараптары бар кәсіпорындар өздерінің бухгалтерлік 
осептерін берумен қатар, жалпы белгіленген тэртіпте 
ніоғырландырылған (жиынтық) есебін де береді.

Кэсіпорындар (шетелдіктердің қатысы бар кэсіпорындар да 
іпгізіледі), егер Қазақстан Республикасының заңдарыңда 
оасқадай ерекшеліктері ескерілмеген болса, онда жылдық 
і>ухгалтерлік есеші есеші жылдан кейінгі келесі жылдың 30 
і луірінен кешіктірмей береді.
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Бухгалтерлік есеп берудің накты күнін көрсетілген 
мерзімдердің шегінде салық органдарыньщ келісімдері бойынша 
кэсіпорынньщ иелері (қатысушьшары, күрылтайшылары) 
белгілейді.

Бухгалтерлік есеп беру күні болып бір қаладағы 
кэсіпорындар үшін оның барлык кажетгі ақпараттарын нақты 
берген күні есептеледі, ал басқа қаладагы кэсіпорын үшін пошта 
арқылы жіберілген күні есептеледі.

Берілген бухгалтерлік есепке кэсіпорын басшысы мен бас 
бухгалтер қол қояды, олар оньщ уақытында берілуіне жауап 
береді.

Кэсіпорындардың шаруашылық қызметінің нэтижелерін, 
мүлік пен қаржы жагдайы туралы жьшдьщ бухгалтерлік 
есептерін мүдделі пайдаланушьшар үшін жариялауға жол ашық.

Бухгалтерлік есепте жазбаларга өзгеріс енгізу жагдайы 
туындаса, осы жылға жэне откен жылга қатысты берілген 
есептер мен баланс деректерінің барлығьш түзетуді қажет деп 
тапса, онда ол есепті айдан кейінгі бірінші айда жасалады, сонда 
тиісті түзетулер көрініс береді. Өткен жыл үшін берілген 
жылдық бухгалтерлік есептер мен баланстар деректерінің 
түзетілуі, сол жыл үшін берілген есептер мен баланстар 
бекітілгенге дейін жасалады. Мүндайда өткен жьшғы желтоқсан 
айында есепке алынған деректерге қажетті түзетулер енгізілуі
мүмкін.

2.2. Қаржылық есеи беруді жасау бойынша түгендеу 
және басқа да дайындық жүмыстары

Қаржылық есеп беру - бүл кэсіпорынның есепті кезеңдегі 
қаржы шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі 
нысандарға топтастырьшған көрсеткіштер жүйесі. Қазақстан 
Республикасының «Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру 
туралы» заңына сэйкес барлық кэсіпорындар меншік нысаны 
мен кызмет түріне қарай Қаржылық есеп берудің халықаралық 
немесе үлттық стандарттарына көшті. Шаруашылык ету
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жлкдайларының өзгеруіне байланысты кэсіперынныц есеп бфу  
пысандары жетілу жағьша өзгереді. Атап айтқанда, есеп беру 
Қаржылық есеп берудің халықаралық стандартгарьшың 
галабына сай келе бастады. Кәсіпорынның қаржылық есеп 
(•оруінде кәсіпорынның мулік жэне қаржы жағдайына сипаттама 
(ісретін жиьштьщ деректер, кэсіпорынньщ шаруашылық 
қызметінің нэтижелері көрсетіледі.

Нарықтьщ қатьгаастардың қалыгггасуы жағдайында 
косіпорынның шаруашылық қызметін қаржыландыруда шектеу 
барынша күшейтіледі. Соған байланысты шынайы жэне 
обьективті қаржьшық есеп берудің маңызы арта түееді, ойткені 
оның көрсеткіштеріне жасалған талдау кэсіпорьпшьщ шьш 
моніндегі мүліктік жэне қаржылық жағдайын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Кэсіпорьшның қаржы жағдайы -  ресурстардың қолда барын 
орналастырылуью және пайдаланылуын, кәсіпорынның 
қаржылық түрақтылығын, баланстың өтімдагігін көрсететін 
корсеткіштер жүйесімен сипатталатьш кешенді түсінік. Есеп 
беру кәсіпорын мүліктерінің жалпы қүнын, шашыратылған 
қүралдардың қүнын, (яғни негізгі жэне өзғеде айналымнан тыс), 
үтқыр қүралдардың, материалдық айналым қүралдарының 
қүнын, кәсіпорынның меншікті қаражатының жэне қарыз 
қаражатгарының мөлшерін анықгауға мүмкіндік береда.

Қаржылық есеп берудің деректері бойынша қорлар мен 
шығындарды қалыптастыруға арналған қаражат көздерінің 
іргықшьшьнын немесе кемшілігін анықгайды. Бүи орайда 
кәсіпорынның меншікті, несиелік жэне өзге де қарыз көздерімен 
қамтамасыз етілгендіғін аньщхауға мүмкіндік туады. Қаржылық 
ссеп беру кэсіпорынның несиеге қабілетгілігін, яғни оның 
міндеттемелер бойынша толықтай жэне өз уақытында есептесе 
ііпатындығын бағалауға мүмкіндік береді. Қазіргі нарыоқгық 
қитьшастар жағдайьшда есеп беру көрсеткішгерінің рөлі басқару 
іпсіпімдерін қабылдау, кзсіпорынның нарықтағы жағдайьш 
..... іқгау кезінде өте маңызды болмақ.

Қаржылык есеп беруді толықтыруға қойылатын талаптар: 
норсеткіштердің қарапайымдығы мен түсініктілігі, деректердің

79



шынайылығы; жинақгамалы және тшідамалы есей деректерінің 
сзйкестігі, есептік көрсёткіштердің жоспарлы көрсетеіштермен 
салыстырмальшығы; есепті көрсеткіштердің өткен жылдың осы 
мерзіміндегі есепті көрсеткіштермен салыстырмальшығы.

Бухгалтерлік есеп шаруашылық қаражатгарының 
қүрамындағы жэне оларды жабу кездеріндегі болған барлык 
өзгерістерді, шаруашьілық проңестерін жэне олардың нэшжесін 
толық жэне дер кезінде көрсетуге арналган. Есеп мәліметі колда 
бар накты шаруашьшық каражаттарына жэне олардың жабу 
көздеріне сэйкес келуі тиіс, бірақ іс жүзінде есеп мэліметтері 
шын мэліметтермен үйлесе бермейді, яғни олардың арасында 
алшақгық орын алуы мүмкін. Аталган алшақтық табиғи 

. азаюдың, тасымалдаудың, кайта сортгалудың нэтижесінде, 
өлшегіш күрал-жабдықтарының дүрыс көрсетпеуінен, 
операцияларды рэсімдеу кезінде жіберілген қателіктерден жэне 
т.б. салдарынан болуы мүмкін.

Ал бұл жыл сайын нақты қолда бар қүндылықтардың 
мәліметін есеп мэліметтерімен салыстырып отыруды қажет 
етеді жэне ол есеп айырысуды дәлдеу (анықтау) үшін де қажет. 
Тексерудің мүндай түрін түгендеу (немесе түгелдеу) деп 
атаймыз.

Түгендеу (немесе гпүгелдеу) — бүл бухгалтерлік есеп әдісінің 
басты элементгерінің бірі, ол есеп айырысудың ақша 
қаражатарының, аякталмаған өндірістің, тауарлы-материалдық 
күңцылықгардың, материалдьш, емес активтердің, негізгі 
қүралдардың нақгы колда барьш тексеруін жэне олардың есеп 
мэліметтерімен салыстьфуьш көздейді. Меншік түріне (нысанына), 
қызмет түріне жэне жүмыс істеу тэртібіне қарамастан, оны барлық 
кэсіпорындар жүргізеді. Ол қүжатгаудың міндегті қосымшасы 
больт табылады. Тек соның көмегімен шаруашылықга болатьш 
эрі жасалатын барлық шаруашьшық күбылыстар бухгалтерлік 
есепте көрініс табады. Ол өзінің қамту жағдаиына қарап екіге 
бөлінеді: толык жэне ішіиара болып.

Толъщ түгендеу әдетте, жылына бір рет жылдық есеп 
берудің алдында жасалады, оның мақсаты кзсіпорынньщ барлық 
активтері мен пассивтерін баланста дүрыс көрсету болып
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габылады. Мұндай толық түгендеу бақьшаушы органдардың 
і анабы бойынша да жасалуы мүмкін. Ішінара түгендеу, тек қана 
түгенделетін объектілердің кейбір бөлігін гана қамтуы мүмкін, 
мысалға, кэсіпорьшның кассасындағы нақгы ақша каражаты, 
косіпорындағы негізгі қүралдардың саны т.б. !

Түгендеу өз сипатына қарап жоспарлы және кезектен тыс 
жүргізілуі мүмкін:

- жоспарлы -  алдын ала белгіленген мерзімде, қойған 
мақсатына жэне мүмкіндігіне сай етіп жүргізіледі;

- кезектен тыс -  бүл кәсіпорын басшысының тапсырмасы 
бойынша, бақылаушы органдардың талабы бойынша 
материалды лшуапты түлға ауысқан кезінде немесе табиғи 
аііатгардан кейін жүргізіледі. Ережеде оның кезекгілігі, 
і үгендеуді жүргізудің мерзімі, түгендеу комиссиясыньщ күрамы 
жэне т.б. қағидалар қарастырылады.

Кэсіпорын басшысы түгендеу жүмыстарын жүргізу тэртібін 
бслгілейді, оның ішінде түгендеу комиссиясының қүрамьш, 
есепті жылдағы түгендеу санын, олардың қүнын белгілейді.

Түгендеу жүмыстарын жүргізу үшін эрбір кэсіпорында 
і үрақты жүмыс істеп түратын комиссия болады жэне оның 
күрамын кэсіпорын басшысы белгілейді.

Түтендеу комиссиясыньщ істейтін жүмыстары сақгау 
органдарындағы жэне өндірістегі мүлікті, сондай-ақ, қаржы 
жоніндегі барлық міндеттемелерді гексеру; кэсіпорынньщ 
(іухгалтерлік қызметкерлерімен бірге түгенДеу нэтижелерін 
анықгауға жэне қайта сүрыптауға; сондай-ақ кем шыкқандарды 
габиғи кему нормаларының шегінде есептен шығаруға; тауарлы- 
магериалдық қүндылықгарды қабылдауды, сақгауды жэне 
босатуды реттезте, есепке алуды жақсарту жэне олардьщ 
сақталуын бақылау мәселелері жөнінде, сондай-ақ 
пайдаланылмайтын мүлікті сату туралы үсыныстар эзірлеуге; 
мүліктің сакталуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды 
жүргізуге; екі түгендеу аралығындағы сақтау жэне қайта өңдеу 
орындарындағы тауарлы-материалдық қүндьшыкхарды 
гүгендеуге, іріктеп түгендеудің эдістемесі бойынша да бақылау 
жүмыстарын жүргізуге бағытгалады.
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Түгендеу комиссияларының мүшелері кем шыққандарды 
жэне хапан-таражға түскендерді, мүліктің нақгы қалдығы 
туралы немесе артьщ шыққан тауарлар, материалдар жэне басқа 
'да кұндылықтар туралы жазбаға біле түра дүрыс емес деректерді 
енгізбегені үшін Қазақстан Заңдарында белгіленген тэртіп 
бойынша жауапкершілікке тартылады.

Мүліктің нақгы қолда барын тексеруді бастаганға дейін 
түгендеу комиссиясы кіріс-шығыс қүжаттарының түгендеу 
кезіндегі соңғы тізімдерін немесе материалдьщ күндьшықгары 
мен ақшалай қаражаттарын есепке алады.

Түгендеу комиссиясының нэтижесі де тексеріледі, ол үшін 
ішінара бақылау жүмыстары жүргізіледі, сол бақылау 
барысында комиссияның мүшелері де қатыса аиады жэне ол да 
актімен хатталады.

Екі түгендеу аралығьпадағы кезеңде қүндьшьщтардьщ 
номенклатурасы бойынша үлкен кәсіпорындардьщ сақгау және 
кайта өңдеу жүмыстары іріктеу эдісімен тексеріледі.

Түгендеу нэтижесі бойынша салыстыру тізімдемесі 
жасалынады, сосын оның деректері бухгалтерлік есептегі 
деректерімен салыстырылып, олардың арасындағы 
айырмашылықгары (ауытқулары) көрсетіледі. Түгендеу 
нэтижелерін көрсету үшін Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік статистика комитеті бекіткен бірінші ретгегі 
толтыратын есеп қүжаттарьшың үлгілері қолданылады.

Негізгі күралдардың түгендеу жазбасы жалға алған жэне 
күнделікті жалға бергендерді қоса есептегендегі негізгі 
қорлардьщ нақгы қолда барын корсету үшін колданылады.

Түгендеу қағазы өндіріСті үйымдастыру ережелері бойьшша 
материалдЫқ қүнДылықгарды бірден санап, жазбаға жазуға 
мүмкін болмаған жағдайларда қолданылады. Бүл түгендеу 
кағазы саналған қүндылықтармен бірге солардың түрған 
орындарында сақгалады.

Түгендеу кезінде жэне басқа да тексерістердің көмегімен 
анықталған мүліктің нақгы қолда бары мен бухгалтерлік 
есептегі деректердің арасьпздағы алшақгығы белгілеу тэртібі 
бойынша реттеледі. Сортгалу нәтижесінде анықталған кем
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шыққандар мен артықтардың өзара есеп айырысуы тек 
срскшелік ретінде ғана, сол тексеріліп отырған кезең ушін, 
гексерген комиссияның жүмысын бағалау үшін жэне тауарлы- 
материалдық құндыльщтардьщ, сапасы мен мөлшерін анықгау 
үшін қажет болуы мүмкін. Сорттаудың болғандьны жөнінде 
материалдық жауапты адамдар түгендеу комиссиясына егжей- 
тегжейлі түсініктеме берді. Сортгалудың өзара есепке алынуы 
гуралы үсьшыс түрақгы жүмыс істейтін түгендеу 
комиссиясының қарауына беріледі жэне оны кэсіпорын 
басшысы түбегейлі шешеді; ал ол үсынылған барлық 
материалдарды зертгегеннен кейін, есепке алу туралы тиісті 
шешівдер қабылданады. Сортталуы (пересортиңасы) бойьшша 
олардың артық не кем шығуын есепке (зачетқа) алғаннан кейін, 
жетпей қалған қүндылықгар жауапты адамдардың 
жауапкершілігіне жатқызылады.

Егер де сортталу кезінде нақты жауапты адамдар 
анықталмаса, онда оның сомасы кем шыққан мүліктер ретінде 
қаралады да, кәсіпорынның зиянына жатқызылады. Сортталу 
салдарынан анықталған қүн айырмашылықтары материалдық 
жауашы адамдардың кінәсінен болмаса, ол түгендеу 
ісомиссиясының, хаттамаларында бүл аталған айырмашылықтар 
жауапты адамның мойнына қойылмау себептерін ашып 
корсетеді. Есеп айырысудың барлык түрлерінің түгенделуінде 
озіндік ерекшеліктері болуы мүмкін. Бюджетпен, сатьш 
алушымен, жабдықтаушымен, есеп беретін адамдармен, 
қызметкерлермен, депоненттермен жэне басқа дебиторлармен, 
кредиторлармен есеп айырысуды түгендеу есеп айырысу 
іиотгарында есептелген сомалардың мүқият негізделгендігіне 
саяды. Есеп айырысу инкассо тәртібімен жүргізілмейтін барлык 
сатьш алушылардың жэне басқа дебиторлардың мэліметгерінің 
дүрыстығын тексеру үшін кредиторлардың берешегі туралы 
дербес шоттардың кошірмелері жазылады.

Дебитор кәсіпорындар көшірмелерді алған соң, берешек 
қалдықгарын растауға немесе өздерінің тольщ келіспейтіндігі 
гуралы хабарлама жасайды.
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Түгендеу комиссиясы құжатгарды тексеру жолымен, 
сондай-ақ банк мекемелерімен, қаржы жэне салық
органдарымен, кэсіпорынньщ, жеке баланстарға бөлінген 
күрылымдық бөлімшелерімен жэне бас кәсіпорындарымен есеп 
айырысудың дэлме-дэлдігін анықгайды. Бұл есеп айырысулар 
бойынша кэсіпорьпшың балансында реттелмеген сомалар 
қалмауы керек; баланста есепте түрған кем шықкан жэне 
тонауға байланысты берешек сомаларьшьщ дұрыстығы мен 
негізделгендігі; баланста есепте тұрған дебиторлық жэне 
кредиторлық берешек ' сомалары, сондай-ақ дебиторлық
берешекті өндіріп алуға қойған талаптары да тексеріпеді.

Түгендеу нэтижелері актімен хатгалуы тиіс. Онда
түгенделген шоттардың аттарын атап, сәйкес келмейтін 
дебиторлық жэне кредиторлық берешектердің, күмэнді 
қарыздардың, талап ету мерзімі өткен кредиторлық жэне 
дебиторлық берешектің анықталған сомаларын корсеткен жөн. 
Берешектің керсетілген түрлері бойынша есеп айырысуды 
түгендеу актісіне анықгама қоса тіркелу керек, онда 
дебиторлардьщ немесе кредиторлардың атгары мен мекен- 
жайлары, берешек сомасы, берешектің не үшін есептелгені, қай 
уақыттан бері және қандай қүжаттардьщ негізінде есептелгені 
келтіріледі.

Талап ету мерзімі өткен дебиторлық берешек сомалары 
бойынша анықтамада бүл мерзімнің етуіне кінэлі адамдар 
көрсетіледі. Талап ету мерзімі өткен дебиторлық берешек, 
өндіріліп альшуы неғайбыл басқа да қарыздар кэсіпорын 
басшысыньщ шешімімен есептен шығарылады да, күдікті 
кағаздар бойынша резерв қаражатының шотьша немесе 
шаруашылық қызмегінің нэтижелеріне жатқызылады.

Түгендеу жэне басқадай тексерістер кезінде анықталған 
қолда бар негізгі қүралдардың, материалдық қүндылықгардың 
жэне ақшалай қаражатгың бухгалтерлік есептегі деректермен 
алшақгығы мынадай тэргіпте ретгеледі:

- артық немесе кем шыққан кезде олар өзара зачетқа 
жатқызылады, бірақ зачетка жатқызылған мүліктер бухгалтерлік 
есепте көрініс таппайды;
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- артық щыққан негізгі қүралдар, материалдық 
қүмдылықгар мен ақшалай каражат кәсіпорынның табысына 
кірістеліп, есепке алынады, бұлардың артық шығу себептері мен 
оған кінэлі адамдар кейін анықталады;

- кундьшықгардың кемуі (жоғалуы) белгіленген тэртіпте 
бекітілген нормалардьщ шегінде кэсіпорьш басшысьшьщ окімімен 
опдіріс не айналым шығыңдарына көшіріліп жазьшады;

- материалдық қундылыктардың, ақшалай қаражатгың 
жэне басқа мүліктің кем шыққандары, сондай-ақ табигн кемуі 
пормаларынан тыс ысырап болған жағдайда кінэлі адамдардың 
мойыңдарына қойылады. Кінэлі адамдар анықгалмаған немесе 
кінәлі адамдардан өндіріп алуға сот тыйым салған жағдайларда 
кем шыққан мүліктер және ысыраптардан келген зняндар 
імаруашылық қызметінің нәтижелеріне көшіріліп жазылады.

Түрақты жүмыс істейтін түгендеу (түгелдеу)
комиссиясының қолда бар қүндылықгар мен бухгалтерлік есеп 
деректерінің арасында түгендеу кезінде аныкталған
алшактықтарды реттеу туралы үсыныстары айтылған
хаттамамен түгендеу аяқталған соң, кәсіпорын басшысы 
бекітеді. Түгендеу нэтижелері түгендеу аяқгалған айдағы есепте 
лсэне есеп беруінде, ал жьщдық түгендеу бухгалтерлік жылдық 
<хеп беруінде корініс табады.

Есеп берер алдында үлкен дайындьщ жүмыстары 
жүргізіледі. Бухгалтерия ңехтардан, қоймалардан, есеп беретін 
.ідамдардан т.б. қүжаттардың толық түскенін (немесе
і үспегенін) тексеруді; ай ішіңдегі немесе жыл ішіндегі барлық 
шығыңдарды өндіріс шығындарына қосуды; негізгі 
иүралдардьщ амортизаңиясын, демалысқа төленетін резервін 
жоне басқа мақсаттарға арналған резервті, материалдьщ емес 
шсгивтердің тозуын толық есептеуді; алдағы кезеңдердегі 
ніыгындарды есептен шығаруды; қүндылықгардың барлық 
июттары мен топтарында есептік баға бойынша нақты өзіндік 
қүпын, орташа КДШ проңентін не ауытқушьшықтарьш (+,-) 
гссптеп шығаруды; жүмсалған материалдар-дың нақты өзіндік 
қүиын анықтап, оны өндірістік жэне басқа шоттарға көшіріп 
жазуды тексеруі қажет.
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2.3. Қаржылық есеп беруді жасау

Жоғарыда айтқанымыздай, қаржылық есеп берудід 
•кұрамына бухгалтерлік баланс, табыстар мен пшғыстар туралы 
есеп беру, ақша каражатының қозғалысы туралы есеп беру, 
менпгікті капиталдың өзгеруі туралы есеп беру жэне түсіндірме 
хат (жазбасы) кіреді,

Қаржылық есеп берудің мақсаты пайдаланушьшарды 
есет ік  кезеңдегі қызметінің нэтижесі мен қаржылық жағдайы 
туралы пайдалы, эрі мэнді жэне сенімді ақпаратгармен 
қамтамасыз ету болып табьшады.

Бірақ қаржылық ақпаратгарды пайдаланушьшар 
кэсіпорьшның қызметі туралы әркилы мэліметтерді қажет етеді, 
мысалға:

- итесторлар  -  жасаған инвестиңиясының тэуекелділік 
дэрежесі олардың алатын табысына қаншалықгы пара-пар 
келетіндігін анықгау үшін; кәсіпорынға салған инвестиңиясын 
сатудың немесе соған сэйкес активтерін сатьш алудың, немесе
оз үлесін сақгаудың қажетгілігін анықтау үшін; кэсіпорьшның 
келешектегі күтілетін дивидендгерді төлеу кабілеттілігін 
анықгау үшін қажет ақпараттарды талап етеді;

- кредитор  — алған қарызын жэне төленетін пайызын өтеу 
қабілеттілігін (мүмкіндігін) анықгау үшін қажет ақпараттарды 
талап етеді;

- жабдъщтаушылар — кредиторлық қарызды дер кезінде 
өтей алатын қабілетін тексеру үпгін қажет ақпараттарды талаи 
етеді;

- сатып алушы — кәсіпорын қандай кезеңде өз қызметін 
жалғастыра алатындығы жөніндегі ақпараттарға мүдделі болын 
келеді;

- кьізметкерлер — кәсіпорынның түрақгы эрі рентабельді 
болғаньша мүдделі, ойткені олар, өзінің еңбек ақысьш жэнс 
басқа да жеңілдіктері мен толемін алады, ал акңионерлер 
түрақты түрде дивиденд алып түруын көздейді;

- мемлекеттік  органдар  -  кәсіпорынның түрақгы эрі 
рентабельді жүмыс істегеніне мүдделі, өйткені олар солардьш



комегімен экономнкалық еаясатты (салық шараларын қоса 
алганда) жузеге асырады, сондай-ақ статистикалық мэліметтерді 
жинайды;

- жүртшылыц -  жұмыс орнын табу мақсатында кажетті 
ақпа-раттарды, елді мекенді, аймақты дамытуға керек 
ақпараттарды жинауға (алуға) мүдделі больш келеді.

Қаржыльщ есеп беру кәсіпорынның инвестндиялық 
саясатын жасауға, несиелеу аясьш дұрыс қалыптастыруға, 
болашақ ақша қаражатының ағынын багалауға, кэсіпорынньщ 
міндеттемесі мен ресурстарын бағалауға жэне олардың 
басқарушы органдарының қызметіне қажет ақпараттармен 
қамтамасыз етуге өз септігін тигізеді. Жалпы алғаңца, 
пайдалануіцылар келесі ақпараттарға мүдцелі болып келеді.

Кссте 3.
I хеп берудің пайдалылығы

Г’ссп берудің 
моліметгері

Пайдалылығы

’ )ісономикалық рес 
урстары (активтер 
қүрыдымы)

Кәсіпорынньщ табыс табу қабілетін бағалау 
жэне болашакта болатын ақша қаражаты

Қаржылық құрылы- 
мы (кәсіпорынның 
карызы мен меншікті 
иапитаяының ара 
қаіынасы)_________

Қарыз қаражатының келешекке кажетшппн 
бағалау жэне болашакта алынатьш пайда мен 
ақша қаражатын мүдцелі тараптардың арасына 
тарату; кәсіпорынның сырттан инвестиңияны 
тартудьщ потенциалдық икемділілігін бағалау

< )і імділік пен төлем 
к.ібілетгілігінің 
ио>ффициенті

Өз міндетгемесіне жауап беретін кэсіпорын- 
ньщ үзақ жэне кысқа мерзімдегі қарыздарын 
төлеу қабілетгілігін бағалау

онтабельдіяік пен
іі ксрлік белсенділігі- 
міц коэффиңиенті

Кэсіпорынның ресурстарды пайдалану тиім- 
ділігін бағалау

Қпржылық 
'ікіі дайының өзгеруі

Қаржылық, инвестиңиялык, оперативтік 
қызметінің нэтижесінде, кәсіпорьшның алған 
ақша ағынын бағалау; кәсіпорынның келешек- 
тегі акша қаражатына қажетгілігін болжау ___
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Бүл ереже барлық пайдаланушылардың мүддесіне ортақ әрі 
сай келетін акпарат болып саналады.

Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін әрқилы 
пайдаланушылардың эртүрлі мүдде бойынша пайдалануы 
кәсіпорынның сол жалпы талапқа сай келуі үшін оның 
кызметіне капиталдың жеткілікті болғаны абзал. Сондықган 
олардың негізгі талабы (баска жағдайлары бірдей болғанда): 
кэсіпорыннан алған меншік капитапы мен басқа инвестициясы 
туралы ақпаратгар оларды қанағаттандыруы тиіс.

Қаржылық есеп беру өзара байланысты, өйткені ондағы 
шаруашылықтың бір ғана операциясы эртүрлі фактімен корініс
табады. Әрбір есеп беру эртүрлі ақпаратты береді, ал оны сол 
немесе басқаша күйінде шаруашылық жүргізуші субъект 
пайдаланылады.

Қаржылық есеп пайдаланушылар үшін айқын, түсінікті 
болуы жэне барлық мэнді ақпараттарды ашуы тиіс. Қажет 
болған кезде түсініктеме хатында (жазбасында) баптардыц 
жіктемесі мен ақша қаражаттары туралы қосымша мәліметтер 
арқылы олардың мазмүнын түсіндіру керек.

Қаржылық есеп беруде заңды түлғалардың атауы, түрған 
жері, есеп беру кезеңі мен күні көрсетілуі тиіс. Сонцай-ақ, 
үйымның қызмет түрі, заңды нысаны, өлшем бірлігі келтірілуі 
тиіс.

Қаржылық есеп беру өткен кезеңдердің мэліметгерімен 
салыстырьшады. Есеп беру Қазақстан Республикасының 
валютасында жасалады, өлшем бірлігі -  мың теңге. Жылдық 
есеп берудің есептік кезеңі болып тольщ, календарлық жыл 
саналады; ал жаңадан қүрылған субъектілер үшін — заңцы түлға 
ретінде статусын алған күнінен бастап есепті жылдың 31-ші 
желтоқсанына дейін саналады. Меншік иесінің есеп берудің 
басқа да кезендігін белгілеуге қүқығы бар (жылына бір реттен 
кем болмауы керек).
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2.4. Қаржылық қорытынды есеи беруді 
дайындап-тапсыру тәртібі

Қаржылық қорытынды есеп беру деп -  кәсіпорынның 
(шаруаппл-лық жургізупгі субъектінің) өткен кезеңдегі 
қызметінің жағдайы мен нәтижесін сипаттайтьш корсеткіштер 
жүйесін атаймыз. Ол белгілі бір кезеңде субъеісгінің 
таруашылык қызметінің жағдайы мен нәтижелері туралы 
жинақгалған мэліметтерден түратын ағымдағы есептің қысқаша 
мэлімдемесі болып табылатын есеп жазбаларының ерекше түрі.

Қаржылық қорытьшды есепті қүру кәсіпорында жүргізілетін 
есеп жүмысының соңғы сатысы больш табылады. Қаржьшық 
қорытынды есептің мэліметгері бойынша кэсіпорышгың қаржы- 
шаруашылық қызметі қорытьшдьшанады жэне де ол талдау 
жасау, кәсіпорынның шаруашылық қызметін жоспарлау үшін 
иегізгі ақпарат көзі болып табылады.

Кэсіпорын қызметіндегі нақты нэтижелердің шьшайы жэне 
дол көрсетілуі, барлық көрсеткіштердің бір-бірімен тығыз 
байланысты болуы, есепті қүруда эдістемелік жэне басқадай 
срежелердің сақталуы, қорытьшды есеп ДеректерінІң 
иивесторлар мен басқадай пайдалану-шыларға түсінікті болуы 
қаржылық қорьггынды есеп беруге қойылатын негізгі талаптар 
болып табылады.

Қаржылық қорытынды есепті дайындаурың жэне 
тапсырудың конңептуалдық негіздерінде қаржьшық қорытынды 
ссептің бухгалтерлік есеп жүйесін реттеудің екінші деңгейін 
қүрайтьш жэне барлық шаруашылық жүргізуші қүрылымдар 
басшьшыққа алуга міндетті нормативтік-қүқықгық қүжат болып 
табылатын бухгалтерлік есеп стандарттарымен 
. і й қындалатындығы атап көрсетілген.

Қаржылық қорытынды есеп мерзім сайын дайындалып 
тансырылады жэне оны пайдаланушы қалың топтың ақпарат 
жоніндегі қажеттерін қанағаттандырып отырады. Кейбір 
иайдаланушылар өкілеттіктері болған жағдайда қаржылық 
қорытынды есепте бар ақпаратқа қосымша ақпарат тадап ете
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алады. Пайдаланушылардьщ көганілігі каржылық мэліметгердің 
негізгі қайнар көзі ретінде қаржылық қорытынды есепке сенім 
артуга тиісті.

Субъектілер жылдык қаржьшьщ қорытынды есепті меншік 
иелеріне -  қүрылтай күжаттарьша сэйкес, мемлекеттік 
статистика органдарына тіркелген жерінде, мемлекетгік бақылау 
жэне қадағалау органдарына олардың құзіретіне сәйкес 
тапсырады.

Қаржылық қорытынды есеп Казақстан Республикасьшың 
валютасымен жасалуға тиісті. Өлшем бірлігі -  мың теңге.

Қаржыльщ корытынды есепке дер кезінде орыңдалуына 
жэне дүрыстығына жауап беретін субъектінің басшысы жэне бас 
бухгалтері қол қояды.

Жылдық қаржылық қорытыңды есеп есепті кезеңнен кейінгі 
жылдың 30 сэуіріне дейін тапсырылуға тиісті. Меншік иелері 
осы мерзім шегінде каржыльщ қорытынды есепті тапсырудың 
мерзімін анықгап тағайыңдай алады, бірақ ол жылына 1 реттен 
аспауы тиіс. Жылдық қаржыльщ қорытынды есеп үшін есепті 
кезең болып 1 кдңтардан 31 желтоқсанға дейінгі күнтізбелік 
жыл альгаады. Жаңадан қүрылған субъект үшін бірінші есепті 
жыл оның мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен басталып, сол 
жьшдың 31 желтоксанымен аякталады. Субъект тіркеуге 
алынған немесе занды түлға мэртебесін алғанға дейінгі жасалған 
операңшшар бірінші есепті жылдың қаржылық есебіне кіреді.

Заңды түлғаның қаржылық қорытынды есебі оларды 
пайдаланушылар үшін жариялауға ашық болып табылады. 
Жылдық қаржьшық қорытынды есептің дүрыстығы заңды түлға 
немесе тэуелсіз аудитор ұсынған тэуелсіз аудиторлық 
қорытьшдымен расталады.

Қаржылық есептер қаржьшық қорытынды есеп берудің 
құрамдас бөліктері болып табылады.

Субъектінің қаржылық қорытьгады есебі төмендегі 
қаржьшьщ есептерден тұрады:

1 .Бухгалтерлік баланс;
2.Табыстар мен шығыстар туралы қорытынды есеп;
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3.Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы қорытынды
еееп;

4.Капиталдағы өзгеріс туралы есеп.
Қаржылық қорытынды есепке түсіндірме хат — оның 

колемімен, оньщ қызмет маспгтабына лайықты келетін есепті 
жүргізудің қолайлылығын білдіреді.

2.5. Қаржылық есеп берудің элементтері

Қаржылық есеп беру мәміленің жэне басқа да оқиғаның 
ііэтижесін сыныпқа топтастырып, экономикалық мазмүнына 
сәйкес көрсетіледі. Экономикалық мазмүн қаржылық есеп 
берудің элементтері больш табьшады.

Активтер -  бүл қүндық бағасы бар субъекгтің қүқығы мен 
жеке мүліктік жэне мүліктік емес игілігі.

Активтер болашакта жүзеге асатын экономи»:альщ олжа 
ретінде көрсетіледі.

Ол өткен мәміленің немесе басқа оқиғаның нэтижесі болып 
табылады, бірақ ол өздігінен активтің пайда болуына әкелмейді. 
Лктив өнімді (жүмысты, қызметті) өндіру үшін, соңдай-ақ 
өндірісті басқару жэне басқа мақсатгар үшін пайдаланьшады. 
Ііолашақ экономикалық олжа регінде жүзеге асатын акгавтер 
оңдірісте жэне күрделі күрылыста саіылуы немесе басқа 
активтерге айырбасталуы, кэсіпорьшның міндетгемесін өтеу 
үшін қолданылуы, меншік иелерінің арасында болінуі мүмкін.

Активтердің физикалық нысаны да бар болуы мүмкін 
(гимараттар, қондырғылар, машиналар т.б.) жэне овдай нысаны 
болмауы да мүмкін (лиңензия, "ноу-хау", гудвилл жзне т.б.); 
соңцай-ак активтер дебиторлық қарыз іспеттес те больш келуі 
мүмкін.

ІИаруашылық жүргізуші субъектгің активтерге меншік 
қүкығы болуы да жэне оның болмауы да мүмкін (жалға берілген 
мүліктер, консигнаңияға немесе қайта өңдеуге қабылданған 
і іуарлар т.б.), бірақ сол активтер кэсіпорьшның өз меншігіне 
жатпаса да, олардың сақгалуьш қамтамасыз етеді жэне оларды



пайдаланудан алынатын олжаны бақылай алады. Жаңа 
активтерді жасау мен оларға жұмеалған шығыстардың араеында 
тікелей байланыс болады, бірақ олар уақыт кеңістігінде эр 
уақытта бір-бірімен тұсиа-тұс келе бермейді (мысалға, 
аяқгалмаған кұрылыс, көп жылдық екпе ағаштарын егу жэне 
негізгі табынды қальштастыру). Бұл жағдайда шығын тек 
болашақ олжаны іздестіру үшін жасалғандығын көрсетеді 
(пайдалануға берілген объектіден, көп жылдык екпе ағаштарын 
пайдаланудан, малды өсіруден), бірақ бұл активтердің түпкілікті 
өз арнальшдарына сэйкестігін көрсетпейді.

Міндеттемелер — бұл өткен мәміленің нэтижесі, ол жүзеге 
асқандықтан қарызданушының міндеттемесінің пайда болғанын, 
белгілі бір әрекеттің кредитор пайдасьша жасалатьшдығын 
көрсетеді: қарызды төлеу немесе одан бае тарту, ал креднтор 
карызданушыдан өз міндетемесін орьшдалуын талап етуге 
құқығы бар. Міндеттеменің осы шақгағысы мен 
болашақгағысының жігін ашу қажет. Субъекттің болашақта 
активтерді алу ниеті міндеттеменің пайда болуына экелмейді. 
Міндеттеме тек актив алынған кезде немесе субъект келісім- 
шарттық қатьшасқа отырған кезде пайда болады. Міндеттеме 
оны телеу жолымен өтеледі, немесе басқа активті берген кезде 
жойьшуы мүмкін. Сондай-ақ міндеттемеден креднтордың озі бас 
тартқан кезде ол өтелген болып саналады (сот шешімі бойынша 
немесе іздестіру мерзімі өтіп кетсе).

Капитал -  бүл субъекттің міндеттемесі шегерілген активі. 
Бухгалтер-лік есепте ол бірнеше сыныпқа бөлінеді: жарғьшьщ 
капиталы, қосьімша төленген капиталы, резервтік кагютал, 
таратылмаған табыс. Қаржылық есеп беруді пайдаланушылар 
үшін бұндай бөліну, шаруашылық қызметін талдаған кезде 
қажет. Егер де баланс пассивінің кұрьшымьшда меншік 
капитальшың үлес салмағы көп болса, онда ол субъектінің 
қаржылық жағдайьшың тұрақтылығын көрсетеді.

Қаржыльщ нәтижесі — бұл есепті жылдағы кэсіпорынның 
қар-жылық-шаруашыльщ қызметінің нэтижесі (шьіғыс пен 
табыстың айырмасы). Қаржьшық нәтижесін өлшеу элементі: 
табыс пен шығыс болып табылады.
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Табыс -  бүл есепті кезеңдегі акгивтердің өсуі, не 
міпдетгемелердің азаюы; шыгыс -  бул есептік кезеңде 
ак гивтердің азаюы, не міндетте-мелердің көбеюі (өсуі). Бул 
жсрде иеленушілердің жарғылық капиталына салған салымы 
субъекттің табысы болып табылмайды, ал субъект иелеріне 
мсншік капиталын таратып беру — шыгыс болып танылады.

Қаржылық есеп беруде шаруашылық жүргізуші субъект 
қызмет түріне (өндірісіне) қарап, табыс пен шығысты бөліп 
иорсетуіне болады. Мысалға, өнеркэсіп өндірісі, делдалдық 
іс,ызмет, ауъш шаруашылық қызметі бойынша жэне т.б., соңдай- 
ақ табыс пен шығысты эдеттегі қызметі мен төтенше жағдайдан 
ніатын табыстары немесе шығыстары бойынша бөлуі мүмкін.

Табыстар — бүл субъектгің негізгі жэне негізгі емес 
қызметінің нәтижесі. Негізгі қызметтен алатын табыстардың 
қагарына: өнімді, жүмысты, қызметті сатқаннан алынған 
іабысы; сондай-ақ тауарлы-материалдық қүндылықгардан, 
нсалға беруден, инвестиңияльщ қызметтерден гүсетін табыстары 
жатады. Ал негізгі емес қызметтен түсетін табыстардың 
қатарьша: негізгі қүралды, материалдық емес активтерді, бағалы 
қағаздарды (акңия бойынша табыс жэне пайыз түріндегі табыс) 
сатқаннан жэне бағамдық айырмадан түскен табыстары жатады.

Шыгыстар — өнімді өндірумен, жүмысты атқарумен, 
қіхізметгі көр-сетумен байланысты шьнъшдар, негізгі және 
ііегізгі емес қызметтен шеккен зияндар жэне төтенше жағдайдан 
гуындаған шьнъшдары. Шығыстар, эдетте, шығыс (отгок) 
иысаньш қабылдайды немесе активтердің пайдалануын 
корсетеді (ақша қаражаттары, материалдық запастар, негізгі 
қуралдар, т.б.). Зиян экономикалық олжаның азайғанын 
корсетеді. Зиян өз табиғахы бойынша, шығыстан айтарлықтай 
срекшеленбейді жэне ол жеке элемент болып та саналмайды.

Қаржыльщ есеп берудің элементтерін тану — бүл 
һухгалтерлік балансқа енгізу проңесі немесе қаржылық- 
иіаруашылық қызметінің нэтижесі туралы есеп берудің бабы, ал
о.іі злементтерге берілген анықгамаларьша сэйкес келеді жэне 
мыиадай тану түжырымдамасын (критериясын) 
қанагатгандырады:



- кез келген болашақтағы олжаның осы бантарда көрініс 
табу ыктнмалдылығы бар, оның түсуі де, шығып кетуі де 
мүмкін;

- баптың қүны бар, ол үлкен дәлдікпен өлшенуі мүмкін.
Қаржылъщ  есеп берудің  элементтеріи  багалау. Бағалаудың

комегімен олардың қүны аныкталуы мүмкін, соның нэтижесінде 
олар (активтер мен міндеттемелер) таньшады жэне қаржылық 
есеп беруге тіркеледі. Бағалаудың кедесі түрлері бар:

- бастапқы қүны — активтер тараптардың келісімі бойынша 
белгіленген жэне олардың алынған бағасы бойынша көрініс 
табады; міндеттеме келіп түскен сомасы бойынша көрініс 
табады, түрлі жағдайлардын тоғысзт»іның (салдарынан) қалыпты 
кезінде олардың өтелуі үшін төлем жасалады;

- ағымдағы күны -  активтер есеп берудегі ақшалай сомасы 
бойьпппа көрініс табады, егер де осы немесе осыған үқсас актив 
алынса, онда ол сол сомада төленеді; міндеттемелер есеп 
берудегі дисконтталмаған бағасы бойынша корініс табады жэне 
тап осы сомада өтелуі талап етіледі;

- сату қүны — активтер озінің сатылған қүны (ақша 
қаражатының сомасы) бойынша көрініс табуы мүмкін; 
міндеттемелер өзінің өтелген сомасы бойынша көрініс табады, 
демек дисконтталмаған сомасын білдіреді жэне олардың етелуін 
талап етеді;

- дисконтталған қүны -  активтер келешекте келін түсетін 
ақша қаражатыньщ дисконтталған қүнын білдіреді, ағымдағы 
құны бойынша көрініс табады, ол субъекггің, эдеттегі 
қызметінің барысында солайша топтап көрсетіледі (немесе 
қорытьшдьшанады);

- баланстық қүны -  актив пен міндеттеме баланстық есеп 
берілген күніндегі бағасы бойьгаша көрініс табады.

Субъект қаржылық есеп беруді жасау кезінде активтер мен 
міндеттемелерді бағалау үшін бастапқы кұнын негізге алады 
жзне сонымен қоса баска да бағалау әдістерін пайдаланады.

Енді біз қаржылық есеп беруді жасаудьщ тэртібі мси 
мазмүнын жэне соған тіркеме ретінде берілетін түсініктемо 
хатгамасын карастырамыз.
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3-тарау
БУХГ АЛТЕРЛІК БАЛАНС -  ЕСЕП БЕРУДІҢ 

НЕГІЗГІНЫСАНЫ

3.1. Бухгалтерлік баланс, оның мазмуны мен орны

Есеп берудің негізгі нусқасы болып бухгалтерлік баланс 
саналады. Оны жасауга дейін есеп регистріндегі барлық 
еинтетикалық шоттар бойынша қалдық пен айналым 
анагситикалық есеп мәліметтерімен салыстырылады. Жылдың 
басындагы және аягындагы баланстардың деректерін салыстыру 
үшін жыл басындагы бекітілген баланс баптарының 
номенклатурасы жыл аягындагы бекітілген баланс 
номенклатурасымен және бөлім топтамаларыліен, эрбір 
баптарымен (егер баланс баптарының номенклатурасьгада 
озгерістер болса) сэйкестендірілуге тиіс. Субъектінің 
қарамагындагы қаржылық ресурстар мен озіне кабылдаған 
міндеттемелері туралы ақпараттарды қаржылық жагдай 
жоніндегі корытынды есептің нысанында пайдаланушьшарга 
үдайы (жүйелі түрде) тапсырьш отыру -  бухгалтерлік есептің 
негізгі мақсатының бірі болып табылады.

Бухгалтерлік баланс №1 «Қаржылық есептілікті беруді 
үсыну» ҚЕХС мен есеп беруді жасау бойынша әдістемелік 
үсыныстарында анықталған ақпараттардан түруы тиіс. Баланс 
шсгивтер, міндетгемелер, меншік капиталынан түрады. Активтер 
мен міндеттемелер өз кезегінде үзақ жэне қысқа кезендерге 
жіктеледі.

Ол активтердің, меншікті капиталдьщ жэне 
міндеттемелердің жагдайын ақшалай өлшеммен белгілі бір 
мсрзімге корсетеді. Сөйтіп, бухгалтерлік баланс дербес есеп 
жүргізуші кез-келген шаруашьшық жүргізуші субъектінің нақгы 
()ір уақыт сэтіндегі қаржылық жағдайын көрсетеді. Қаржьшық 
жаідай деп шаруашылық жүргізуші субъектіге қатысты 
шсгивтердің нақты бары мен оларға қарама-карсы қойылған 
олардың қүрылу көздерін (меншікті кашггал мен 
ммідеттемелерді) түсіну керек:
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Теменде бухгадтерлік баланстың схемасы келтірілді.

Жылдық баланс (корытынды) -  есеп беру мерзіміндегі 
кәсіпорьш-ның қаржылык жагдайы жөніндегі акпараттар козі 
болып табылады. Ол есепті жылдың аяғьшда (есепті жылдан 
кейінгі жылдың бірінші күніне) кұрылады. Есепті жьшдың 
аяғына ең дүрыс баланс қүрудың міндетгі постулаты -  
бухгалтерлік есепте нәтнжесін толық көрсете отырьш, 
кэсіпорынның мүліктеріне жэне қаржылық міндеттемелеріне 
міндетті түрде түгендеу жүргізу.

Жылдық бухгалтерлік баланс негізінен есеп регистрлерінің, 
Бас кітаптың мэліметтері негізінде қүрылады.

Жойылу балансы — шаруашылық жүргізуші субъектгі 
әртүрлі себептерге байланысты жойылған сәтте қүрьшатын 
баланс. Жойылу балансының кэдімгі баланстан негізгі 
айырмашылығы оның баптарының бағалануымен айқындалады.

Бағалау сатып-өткізу бағасы бойынша жүзеге асырылады, 
көп жағдайда ол баланстық қүнынан әлдеқайда төмен болады. 
Әдетте корытынды баланста болатын кейбір баптар, бюджеттік 
бөліп-таратушы «Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар», 
«Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар», «Күмәнді 
борыштар бойынша резервтер», «Болашақ төлемдердің резерві» 
баптары жойылу балансьшда тіпті болмауы мүмкін. Басқа 
жағынан қарағанда жойылу балансында бүрын болмаған баптар 
пайда болуы мүмкін, мысалы, «фирма бағасы» (гудвилл). 
Кәсіпорынның меншікті капиталы жойылу балансында хейде 
жеке баптар бойынша көрсетілмейді. Себебі жойылу кезеңнің 
басында кәсіпорынның меншікті капиталы арнайы ашылған 
«жою» шотына аударылады. Бүл шотта мүліктік баптарды 
бағалаудағы айырмашылық, сонымен бірге жоюға байланысты 
шығыстар көрсетіледі. Шоттың қалдық сомасы (сальдосы) 
жойылу балансының активінде немесе пассивінде көрсетіледі.
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Брутто баланс - реттеуші баптар енгізілетін баланс. 
Реттеуші бап-тарға негізгі құралдардың тозуы, матерналдык; 
смес активтердің амортизациясы жэне тағы басқалары жатады.

Нетто баланс (немесе тазаланған баланс) -  реттеуші баптар 
алынып тасталынған баланс. Оны кәсіпорынның қаржылық 
жағдайына талдау жасау кезінде пайдалану ыңғайлырақ. Бұндай 
баланстың мәліметтері кзсіпорьшньщ қарамағьшдағы 
шаруашылық қаржьшарының нақты сомасын сипатгайды.

Бөлуші баланс — кэсіпорынның құрылымдық бөлімшесін өз 
алдына дербес кэсіпорын ретінде бөліп шығарған сәтте немесе 
кэсіпорында бір-бірінен тэуелсіз бірнеше кэсіпорьшдарға беліп 
жіберген кезде құрылады.

Ьпкі баланс (мейлінше егжей-тегжейлі) — қаржьшьщ талдау 
жасау, жоспарлау, басқару жэне кәсіпорын мен оның 
(|)илиалдарьшың, құрылымдық бөлімдерінің шаруашылық 
қызметіне бакылау жасау үшін пайдаланылады.

Сыртқы баланс сыртқы пайдаланушылар үшін құрылады. 
Сыртқы Найдаланушылар үшін ең алдымен басты ақпарат көзі 
болып табылады. Ондай баланстың мазмүны қүрылымы жэне 
сыртқы пайдаланущыларға тапеырылу тәртібі заңмен, 
іпаруашылык жүргізуші субъектілердің есеп саясатымен, 
і іайдаланушьшардың талабымен айқындалады.

Баланс сальщ органдарына, қор биржаиарына тапсырылады, 
бүқаралык ақпарат қүралдарына, арңайы анықгамаларда 
басылады.

Қазақстан Республикасының нарықгық қатынастарға отуіне 
байланьісты шоғырландырылған (консолидацияланған) 
баланстың ролі артьш отыр.

Шоғырландырылған (консолидацияланған) қаржышық 
қорытынды есепті қүрудың негізгі мақсаты -  бас кэсіпорын мен 
сншілес кэсіп-орындардьщ қызметін бірегей шаруашылық үйым 
ретінде көрсету. Ірі компаниялар салык төлеуде тиімдірек 
ікономикалық қол жеткізу үшін немесе басқадай мақсатгармен 
оншілес кэсіпорьшдар қүрады. Инвестор олардың бірінің 
икцияларьш сатып ала отырып, барлық кэсіпорындар туралы 
іүсінікті ақпараттар алғысы келеді.
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Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты №27 
«Шоғырландырылған жэне бөлек қаржыльщ есентілік» 
стандартына сэйкес, шоғырландырылған қаржьшық қорытынды 
есеп деғеніміз -  бір серіктестіктің қорытынды есебі ретінде 
тапсырылған топтың жекелеген қаржылық қорытьшды есептері.

Шоғьфландырылған (консалидацпяланған) қаржьшьщ 
қорытынды есепті дайындау кезінде негізгі серіктестік пен оның 
еншілес серіктестіктерінің қаржьшық қорытынды есептері 
активтер, міндеттемелер, меншікті капитал, табыстар жэне 
шығыстар туралы мэліметтерді қосу арқьшы баптар жэне 
жолдар бойынша бірігеді. Бірқатар операциялар бойьшша қайта 
есептеуді болдырмау мақсатьшда алып тастау (жою) әдісі 
қолданьшады. Шоғырландырылған қаржылық қорытынды 
есептерде топ жөніндегі қаржылық ақцараттарды бірегей 
ұйымдар туралы ақпараттар ретінде көрсету үшін одан 
төмендегі көрсеткіпггер алынып тасталынады:

- негізгі серікгестіктің еншілес серіктестіктердің 
эрқайсысына салынған инвестицияларьшьщ баланстық қүны 
жэне негізгі серіктестіктің эрқайсысьпіың меншікіі 
капиталындағы үлесі;

- негізгі жэне еншілес серіктестіктер арасындағы өзара 
есеп айрысулар бойынша шоттардағы сальдо (қалдық);

- табыстар, шығыстар жэне девидендтер бойынша ішкі 
топтық операциялар, сондай-ақ. осы операциялардың 
нэтижесінде пайда болатьш іске асырылған (жүмсалынбаған) 
табыс немесе зиян, орны толтырьшмайтын зияндардан басқа.

3.2. Бухгалтерлік баланстың қүрамьі мен қүрылымы

Өзінің қүрамы мен қүрьшьшы бойынша бухгалтерлік баланс 
жиынтығы әр уақытта өзара тең болатын сандар болын 
табылады. Бүл тепе-теңдік жағдай — баланстың маңызды белгісі.

Екі жақгы кесте түріндегі бухгалтерлік баланстың сол жақ 
бөлігінде субьектінің активтері (экономикальщ ресурстары) 
көрсетіледі.
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Ал осы акгивтерге қатысты эр түрлі триғалардың талаптары 
«пассивтер» деп аталады. «Пассивтер» екі түрге бөлінеді:

1. Міндеттемелер, яғни кредиторлардың талаптары 
(баскаша айтқанда, субъектінің иесінен кез келген түлғаның 
талаптары);

2. Кэсіпорын иелерінің капиталы, яғни кэсіпорын 
иелерінің талапгары.

Егер кэсіпорынның барлық активтері оның иелерінің немесе 
креди;горлардың тарапынан талап етілетін болса жэне де осы 
талаптардың жалпы сомасы талап етілген активтердің күньшан 
аспайтын болса, онда ол актив пен пассивтің теңдігін көрсетеді.

Бүл бухгалтерлік есептің екі жақтылык қағидасынан 
с|)ормальды түрде туьшдайтын негізгі бухгалтерлік теңдеу:

Активтер = Міндетгемелер + Капитал

Бухгалтерлік есептің барлық проңедуралары осы теңдіктен 
гуындайды. Томенде екі жақіы кесте түріндегі бухгалтерлік 
баланстың қысқартылған үлгісі (нысаны) келтірілді.

Кесте 4.
Ііухгалтерлік баланс (мьщ теңге)

Лісгивтер
Есепті
кезеңнің
басына

Есепті
кезеңнің
аятына

Капитал және 
мівдеттемелер

Есепті
кезеңнің
басына

Есепті
кезеңнің
аягъша

1 2 3 4 5 6
1. Қысқа
мсрзімді
іисгивтер

3. Қысқа 
мерзімді 
міндеттемелер

Лкша
қаражаттары 
мсн оның 
исішвалееттері

3511321 3874292

Қысқа мерзімді 
қаржьшык 
міндеттемелер 
инвестициялар

1726242 5199269

Қмсқа
мерзімді қар- 
ясылык
иіінсстициялар 7923863 12438075

Салыктар
бойынша
міндеттемеяер 40910 58385
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4-кестенід жалғасы

: ■ 1
1

Қысқа
мерзімді
дебигорлык
қарыздар

2 1 5  .

1
745503 670909

-
Заска да міндетп 
кәне ерікті 
сөлемдер 
эойьшша 
міндеттемелер

25508 30578

Қорлар 780439 1 574453

Қысқа мерзімді 
кредиторлық 
қарыздар_________

523164 358501

| Ағымдағы
салықгық 275373 | 93622 |

Қысқамерзімді 
бағалаушылық 
мінпетгемелер 1 0 0

активтер
Сатуға
арналған ұзақ 
мерзімді ак- о 1 о 1

Басқа да қысқа 
мер-зімді 
каржылық 
міндеттемелер

11848232 11096665

I тивтер 
1 Басқа да 
қысқа 
мерзімді 1364758 486590

Қысқа мерзімда |
міндеттемелердаи
барлығы

14164056 16743398

Қыска
мерзімді
активтердің 14601257 18137941

| 4.¥зак  мерзімді 
міндеттемелер

йарлығы
2.¥зақ
мерзімді

1 ¥зақмерзімда 
каржылық 
міндеттемелер __

983461 2549204

актнвтер
I Үзақ мерзімдх 
1 қар-жылық 
инвести- 0 | о

¥зақмерзімді 
1 кредиторлық 
карыздар

215625 181048

ииялар 
1 ¥зақмерзімді 
1 деби-торлық 82710 1 95980

¥зақмерзімді 
| бағалаушылық 
міндетгемелер 0 0

1 карыздар 
Үлестік 
қатысу 
әдісімен 
есептелген 

1 инвестиция-
лар

0 3285

1 Кейінге 
калдырылған 

1 салықгық 
I активтер

347785 266647
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4-кестенід жалгасы

1 2 3 4 5 6
Жі.шжымай- 
і і.ш мүлікке 
салынғаң 
ипнестиция-
ІШП

0 0

Басқа да ұзақ
мерзімді
қаржылық
міндеттеме-
леР

0 0

ІІегізгі
н.үралдар 9330738 7158211

¥зақ
мерзімді мін- 
деттемелер- 
діц барлыгы

1546871 2996899

Ьііологиялык
пкіивтер

0 0 5.Капитал

І.прлаушылық 
жоне багалау-
ІШ.ІЛЫҚ
пкгивтер 0 0

Шығарылған
капитал 7990560 5456832

Материалдық 
і-мес активтер 547561 450669

Эмиссиялық
табыс 0 0

Ксйінге 
қшідырылған 
снлықшқ ак- 
швтер

0 0

Сатьш
алынған
меншікті
құралдар

0 0

Ііаска да үзақ
мсрзімді
пкгивтер

0 6476 Резервтер 283446 406145

Бөлінбеген
табыс
(жабылмаған
шығын)

577333 249288

Азшылық
үлесі

0 0

Үінқ
«іеріімді
іиіивтердің
Онрлығы

9961009 7714621
Капиталдың
барлығы 8851339 6112265

Ійірлығы 24562266 25852562 Барлығы 24562266 25852562

Субъектілердің бухгалтерлік балансына біртекті қаржы 
рссурстары (активтер) және олардың құралу көздері (капитал 
ь .чіс міндеттемелер) біріңғай көрсетіледі.
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Баланс активтерінің, капиталдың жэне міндеттемелердің 
осындай біртекті көрсеткіштері «баптар» деп аталады.

Баланстың «активтер» бөлімінің баптары қаржылық 
'ресурстардың жай-күйлерін бейнелейді, «капитал» жэне 
«міндеггтемелер» бөлімдерінің баптары кэсіпорын активтерінің 
қүралу көздерін бёйнелейді.

Бухгалтерлік есепте активтер мен міндеттемелер «ұзақ 
мерзімді» жэне «кысқа мерзімді» болып жіктелінеді.

Бухгалтерлік есепте төменде кестеде келтірілген 
көрсеткіпггер мен баптар есепке алыңуға тиісті.

Кесте 5.
Бухгалгерлік баланс көрсеткіштері

Бөлім Баптар тобы Баптар
1 2 3

І.Қысқа
мерзімді
ахтивтер

Босалкьшар Материалдар 
Аяқгалмаған өндіріс 
Тауарлар

Дебиторлық
борыштар

Авдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар 
Аванстық төлемдер 
Алынуға тиісті борыштар 
Алынған вексельдер
Негізгі шаруашылық серіктесгік және оның 
арасьшдағы ішкі топтық операциялар 
бойынша борыштар
Акционерлік қоғамның лауазымды түлға-
ларынын борыштары
Басқа да дебиторлық борыііггар

Ақша
каражаттары

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
Ақша қаражаттары

2.Үзақ
мерзімді
активтер

Материалдық 
емес активтер

Гудвилл (фирма бағасы)
Патенттер
Тауар белііпері және басқалары 
Материаядық емес активтердің аморіи 
задиясы

Негізгі
кұралдар

Жер
Ғимараттар мен жабдықгар 
Негізгі қүралдардың баска да түрлері 
Негізгі құралдардың амортизаңиясы 
Аяқгалмаған күрделі құрылыс
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5-кестенің жапғасы

1 2 3
Инвестициялар Еншілес серіктестікгерге салынған 

инвестициялар
Тәуелді серіктестіктерге салынған
инвестициялар
Басқадай инвестициялар

Дебиторлық
борыштар

Алынуға тиісті борыштар 
Алынған вексельдер
Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның 
еншілес серікгестіктері арасындағы ішкі 
топтық операциялар бойынша борьшггар 
Акционерлік қоғамның лауазьмды 
тұягаларынын борыштары 
Басқа да дебиторлық борыштар

(.Қысқа
мсрзімді
мііідетте
мелер

Несиелер Қысқа мерзімді несиелер және овердрафт 
¥зақ мерзімді несиелердің ағымдағы бёяігі

Кредиторлық
борыштар

Төленуге тиісті шоттар 
Альшған вексельдер

4-Үзақ
мсрзімді
міндетте
мелер

Несиелер Қамтамасыз етілген, етілмеген несиелер 
Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның 
еншілес серікгестіктерінің бір-біріне берген 
несиелері

Кейінге
қалдырылған
салықтар

Кейінге қалдырылған салықтар

*> Капитал Жарғыльпс капитал
Эмиссиялық табыс
Сатып алынған меншікті құралдар
Резёрвтік кахштал
Бөлінбеғен табыс
Азшылық үлесі

Бухгалтерлік баланстың актнвтер жағын да, пассивтер 
інпгын да екі көзқараспен карастыруға болады.

Ресурстар және талаптар, яғни жоғарыда айтылғандардың 
іш ізінде баланстың активтер жағының баптары бухгалтерлік 
імлапс құрылған күнге кэсіпорынның экономнкалык
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ресурстарын құрайды. Міндетгемелер мен канитал 
бухгалтерлік баланс қүрылған мерзімте кәсіпорынға қойылғаи 
талаптар. Міндетгемелер — үшінші жақтың талаптары, яғни 
кэсіпорынның банктерге, сатып-өткізушілерге, өздерініц 
қызметкерлеріне жэне де басқа кредиторларға қарыздарыныц 
сомасы. Капитал кәсіпорын иелерінің талаптарьш көрсетеді.

Алайда, бухгалтерлік балансқа қатысты бүл көзқарастыц 
кем-шіліктері де бар. Біріншіден, акционерлік капиталды 
талап ретінде түсіндіру >өте күрделі. Себебі, кэсіпорьш иелері 
мен кредиторлар оған эр түрлі мағыиа береді. Екіншіден, 
корлар көздері жэне оларды пайдалану бағыттары. Бүл 
көзқарас бойынша бухгалтерлік баланстың сол жағы 
кәсіпорынға берілген қаржыларды бухгалтерлік баланс 
қүрылған мерзімге пайдалану бағытын көрсетеді. Бүл 
салымдар кәсіпорынның алдына қойған мақсаттарыші 
жетуіне, анығырақ айтқанда таза табысқа қол жеткізу үшін 
жүзеге асырылады. Оң жағында активтерге салынған 
қаржылардың қүралу көздері көрсетіледі.

Бүл көзқарас бойынша негізгі бухгалтерлік теңцеу

Активтер = Міндеттемелер + Капитал

былайша түсіндіріледі: кэсіпорын активтеріне салынган эрбір 
теңгені не кредитор, не кэсіпорын иесі алады жэне де әрбір 
берілген теңге активтердің жекелеген түрлеріне салынады.

Бухгалтерлік балансты түсіндірудің екі тәсілі де дүрыс жэіи- 
де бірін-бірі толықгырады. Қысқа мерзімді активтер мен қысқи 
мерзімді міндетгемелердің өзара зачет жасалуы рүқсаі 
етілмейді. Баланстың кейбір баптары басқа баптарға енгізілмеуі 
керек, немесе бүрьш қоюға болмайды (мысалға, дебиторлык, 
қарызды кредиторлык қарызбен жабуға болмайды).

Сонымеп, баланстағы қысқа мерзімді активтер мсн 
міндеттемелерді анықгау жэне олардың мазмүнын ашудыц 
қаржылық есеп беру үшін маңызы зор, сондай-;іқ
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иайдаланатындар үшін де ол өте қажет жэне олардың сол 
ішрсеткіштері бойынша талдау жасалынады.

Сонымен ұзақ жэне қысқа мерзімді активтер, меншікті 
капитал, үзақ жэне қысқа мерзімді міндеттемелер бухгаптерлік 
баланста ашылуы тиіс. Жыл соңында белгіленген тэртіп 
бойынша түгендеудің көмегімен баланстың барлық баптары 
расталуы тиіс.

Баланс мэліметтері бойьгаша кэсіпорышшң қаржылық 
жагдайы талданады (2-қосымша).

Бухгалтерлік баланс №1 «Қаржылық есепті лікті беруді 
үсыну» қаржылық есеп берудің халықаралық стандартымен 
апьщгалады. Ол активтердің, меншікті капитал жэне 
міндеттемелердің мэнін анықхайды, сондай-ақ қаржылық есеп 
беруде анықтауга жататьш ақпараттарга деген талаптардан 
іүрады. Баланста үзақ мерзімді жэне кысқа мерзімді 
міндетхемелердің жиынтық сомасы анықталады. Баланста қысқа 
мерзімді активтер мен міндетгемелерді жэне олардьщ жиынтық 
сомасын анықтау, қаржылық есепті пайдаланупшшарды 
кэсіпорынның қаржылык жағдайын бағалауда және дәлелді 
басқарушылық шешімдер қабылдауда қажет болатын 
ақпараттармен қамтамасыз етеді.

Пайдаланушылар үшін қаржылық есептің өте пайдалы 
екендігіне қаржьшьщ есеп берудің халықаралык стандартымен 
ерекше коңіл бөлінген. Онда былай жазылган: «Барлық маңызды 
ақпараттар, қаржылық есепті қолданушылар үшін анық жэне 
іүсінікгі болатындай дәрежеде ашылуы тиіс». Қаржіьшық есепті 
қаржыльщ есеп берудің халықаралық стандартымен жасаудың 
эдістемелік нүсқаулары негізінде күрастырылган б)гхгалтерлік 
баланс көлденең жэне тікелей түрде 2, 3-кестеде көрсетілген 
корсеткіштерден түрады. Айта кеткен жөн, балансты қүрудың 
гүрін таңдау (көлденең немесе тікелей) шаруашылық
субъектілерінің шексіз қүқыгы болып табылады.

Баланс активі мен пассивін қүру принңиптері бүрыеғы 
қалпында қалып отыр, яғни активтер олардың өтімділік
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деңгейіне байланысты, өтімділігі төмен активтерден өтімділігі 
жоғары активтерге қарай, пассивтер принцип бойынша төлем 
мерзімінің жеделдік деңгейіне байланысты мерзімінің жеделдігі 
азынан көбіне қарай.

Тікелей түрде қүрастырылған баланс 5 бөлімнен тұрады:
1) қысқа мерзімді активтер;
2) ұзақ мерзімді активтер;
3) қысқа мерзімді міндеттемелер;
4) қысқа мерзімді міндеттемелер;
5) капитал жэне резервтер.
Баланс қаржылық есеп беруде үш элементгі сипаттайды: 

активтер, капитал жэне міндетгемелер. Қалған екі элемент -  
табыс жэне шығыс қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері 
туралы «Пайда мен зиян туралы есеп беруде» көрсетіледі.

Қаржьшьщ жағдайды талдау барысында тек бухгалтерлік 
баланс мәліметтеріне ғана сүйенуге болмайды. Бүндай тәсіл 
біршама қара-пайымдау, себебі бухгалтерлік баланс кемшілік 
пен шек қоюшылықган ада емес, олардың ең маңыздьшары 
келесілер болып табылады:

1. Баланс табигаты жагынан тарихи сипатта болады. 
Баланста келтірілген мәліметтер оны қүрған кезеңдегі 
шаруашьшьщ кызметінің нэтижесін көрсетеді. Бүл жағдайда 
баланс ақпараттары ретроспектива-лық жэне перспективалык 
талдау максаттары үшін қолданылуы мүмкін.

2. Баланс кэсіпорын қаржысьшда жэне міндеттемелерінде 
статус-квоны сипаттайды, яғни пайдаланылып жүрген есеп 
саясатына сай осы кезеңде кэсіпорын жалпы қандай жағдайда 
түр деген сүрақка жауап береді, бірақ бүл жағдайға ненің 
нэтижесінде жеткеніне жауап бермейді. Бүл сүраққа жауап беру 
үшін, тек қосымша мәліметтер ғана емес, сонымен қатар есеп 
жэне есеп беруде көрсетілмейтін көптеген факторлардьщ 
талдануы қажет (мысалы, ғылыми-техникалық прогресс, 
конірагентгегі қаржылык қиындықтар және басқалар).
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3. Баланста салыстырмалы шаруашыпьщ арапыц талдау 
жүргізу үшін кажетті база жоқ. Ол кеңістікхік және уақытгык 
салыстырулармен қамтамасыз етпеңці. Сондықган оның 
галдауы динамикада жургізілуі тиіс жэне мұмкіндігінше 
корсеткіштерге, олардың орташа салық және орташа 
прогрессивтік маңыздыльгғына шолу жасаумен толықгырылуы 
тиіс. Осьшдай мақсатпен уқсас кэсіпорындар тобіл бойьшша 
нсгізгі есептік көрсеткіштерді ашық жариялау қажет. Буп 
қажетті орташа көрсеткіштерді есептеп шығаруға мұмкіндік 
береді.

4. Баланста кәсіпорынның царажаттарының айналымы 
турсиіы мэлімет жоц. Баланстың сол немесе басқа бабы 
бойьюша соманың аз немесе көптігі туралы қорытындыны 
баланстың көрсеткіштер айналымының сэйкес сомаларымен 
салыстырганнан кейін ғана жасауға болады. Мысалы, екі 
кэсіпорынның баланстарындағы «материалдар» бабы бойынша 
сомасы бірдей, яғни 5 млн. теңге. Бір жылдағы материалдар 
айналымы, бірінші кәсіпорында 60 млн. теңге, ал екіншеде 10 
млн. теңгені курады. Осыған сәйкес бірінші жағдайда 
материалдардың қоры жылдық тугынушылардың 1/12 (5/60)-ін 
(айлық қор), ал екінші жағдайда 1/2 (5/10), ягаи жылдық 
гугынудың жартысын (жарты жылдық қор) қамтамасыз етеді.

5. Баланс есепті кезеңнің басы мен соңындагы мезгілдік 
мэл іметтердің жиынтыгы болып табылады, яғни онда осы 
балансты толтыру кезіндегі шаруашылық операңияларының 
жиынтығы жазылып отырады. Ол кәсіпорынның есепті кезең 
ішінде мумкіндік жағдайын көрсетпейді. Бул ең алдымен 
баланстың динамикалық баптарына қатысгы, олар 
«магериалдар», «дайьш онім», «тауарлар», «дебиторлық борыш» 
жоне басқалар. Мысалы, жыл соңында қолда бар өнім 
қ«>рларының улес салмағының көп болуы мен дебиторлық 
іюрыштың айтарлықгай улесі, мундай жағдай жыл бойы осылай 
(юлды дегенді білдірмейдІ.
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6. Баланста кәсіпорынның активтерін сатып алуда тарихи 
баганы қолдану прищипі жүргізіледі, ол мүлікхің жалпы 
алғанда нақгы бағасын едәуір дәрежеде бұрмалайды.

Баланстың жеке баптарына инфляциялық факторлар мен 
нарық коныокгурасының өзгерісі едэуір бұрмалаушылык эсерін 
тигізуі мүмкін. Инфляңия, кәсіпорын пайдаланатын шикізат пен 
жабдықтарга бағаның есуі және негізгі күралдарды жаңарту 
дәрежесінің төмен жағдайында көптеген баланс баптары 
функңионалдык қызметі жағынан бірдей, бірак есеп 
объектілерінің қүны жағынан әр түрлі жиынтықгы көрсетеді. 
Бүл эр түрлі есеп мерзімдерінде есептелген баланстың атгас 
көрсеткіштерінің салыстырма-лығының бүзылуына әкеліп 

* соқгырады. Әрине, ол сондай-ақ кәсіпорын қызметінің 
нэтижесін, оның шаруашылық қаражаттарының «бағасьш» 
(гудвюш) едәуір бүр-малайды. Бүл кедергі баланс валютасы- 
ның кэсіпорын бағасьшың дэл қүнын көрсетпейтіндігін 
дэлелдейді. Баланс жиыны кәсіпорын активтері мен оны жабу 
көздерінің есептік бағасьш ғана көрсетеді, ал осы кезде бүл 
активтердің нарықтық бағасы мүлдем басқаша болуы мүмкін 
және берілген активтің пайдалану мерзімі мен оның баланста 
көрсетілуі каншалықты үзақ болса, есептік баға мен ағымдағы 
нарықгық баға арасындағы айырмашылық соншалыкты көп 
болады.

7. Баланс және қаржылыц есеп берудің басца да нысандары 
шаруашылыц субьектісі кызметінің барлыц жацтарын 
тольігымен көрсетпейді. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен 
оның өзгеру перспективасы тек қаржылық сипатгағы 
фақторлардың ғана емес, сонымен қатар көптеген қүндык 
бағасы жоқ факторлардың да ықпалында болады. Олардың 
қатарьщда: мүмкін болатьін саяси жэне жалпы экономикалык 
өзгерістер, салаңы жэне кэсіпорынды баскарудың 
үйымдастырушылық құрылымын қайта күру, меншік түрінің 
алмасуы, қызметкердің кэсіби жэне жалпы білімдік дайындығы 
жэне тағы басқалар. Сондықтан қаржылық есеп беруді соның

ішінде бухгалтерлік балансты талдау кешеңді экономикалык 
галдаудың тек бір ғана бөлімі болып табылады.

Осы шектеулерге қарамастан, бухгалтерлік баланс 
кэсіпорынның қаржылық жағдайын талдауды ақпараттық 
қамтамасыз етудің бірден-бір басты көзі болып табылады, ал 
оны оқу осы талдаудың алғашқы сатысы болып табыпады.

Алайда, кәсіпорынның қаржылық жағдайьша талдау 
жүргізгенде баланс көрсеткіштерімен қатар қаржыльщ есеп 
берудің басқа да нысандарының көрсеткіштерш қолдану 
қажет, эсіресе кэсіпорынның жыл бойғы барлық табыс 
сомасын осы кәсіпорынның өзінің қызметін жұргізу үшін 
жүмсалған барлық шығындар сомасымен салыстырудан 
түратын табыстар мен шығыстар туралы есепті қолдану керек, 
оның баланстан айырмашылығы ол кәсіпорынньщ мезеттік 
суреті жэне қатып қалған қаржылық жағдайы емес, ол 
капитал қозғалысы, есепті кезеңдегі субъектінің қаржылық 
пэтижесі болып табылады. Сондықган кэсіпорынның 
балансына қарағанда, бұл қүжат талдаушы адам үшін 
анағұрлым маңызды жэне ақпараттық болып табылады. Ол 
бұл кәсіпорын табыс немесе (шығын) зиян әкелетіндігін 
анықгау үшін табыстар мен шығындар туралы жеткілікті 
мөлшерде бөлініп алынған анық көрсеткіштердің көмегімен 
белгілі бір кезеңдегі кэсіпорышіын қызмет нэтижесіне баға 
береді. Батыс тэжірибесінде, балансты есеп берудің басты 
нысаны ретінде бөліп қарастыратын біздің елге қарағанда, 
габыс жэне зиян туралы есепке біршама басымдылық берілуі 
кездейсоқ емес. Атап айтқанда, дэл осы үлгі американдық, 
үлыбритандық жэне жаңазеландиялық фирмалардың жылдық 
есебінде бірінші болып келтіріледі. Мүньщ түн тамырын 
исихологиялық түрғысьшан іздеген жөн, табыс батыс 
фирмалары қызметіндегі маңызды көрсеткіш больш 
габылады, олар сондықтан да оны ең алдымен сыртқы 
ііайданушыларға әйгілеп көрсетуге тырысады.
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Субъект қызмехінің қаржылық нәтижесі туралы есеп, яғни 
пайда мен зиян туралы есеп №1 «Қаржылық есептілікті беруді 
үсыну» Қаржылық есеп берудің халықаралық стандартымен 
(ҚЕХС) анықгалады. Онда заңды тұлғаларды рет-ретімен құру 
жэне ұсыну мақсатында қаржы-шаруашылық қызметінің 
нэтижесі жөніндегі есептің баптарьш жіктеу жэне есепке алудьщ 
тэртібі көрсетіледі, бұл өз кезегінде заңды тұлғаның эр 
мезгілдегі есептік кезеңдердегі қаржылық есебі мен турлі заңды 
тұлғалардың қаржы есептерін салыстыруға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ стандарт, негізгі қызметген алынған табыс пен 
шығынды, төтенше жағдайлардан жэне тоқгатылған 
операңиялардан болатьш табыс пен зиянды, сондай-ақ есеп 
кезіндегі есептік бағаның, есеп саясатыньщ өзгеруінен жэне 
қаржылық есептегі елеулі қателерді түзетуден болатын эр түрлі 
табыс жэне шығындарды ашудың тәртібін анықтайды.

Табыстар мен шығьщцар баптарының арасын ажырату да 
субъектінің жұмысының нәтижесін көрсетуге мүмкіңдік береді. 
Бүл бөлімдерге эр түрлі баптар жатады. Мысалы, кәсіпорынның 
каржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп жалпы 
табысты, салық салынғанға дейін жэне салық сальшғаннан 
кейінгі негізгі қызметтен алынған табысты жэне таза табысты 
көрсетуі мүмкін.

Бүл есептің жасалуы Қаржылық есеп берудің халықаралық 
стандартына сәйкес келесідей түрде болады.

Бүрынғыға қарағанда бұл едэуір оңайлатылған. Мұнда 
табысты пайдалануды, бюджетке төлемді, табыс салығы
бойынша жеңілдіктерді есептеу барысындағы шығындар ашып 
көрсетілмеген. Ол тек есепті кезеңдегі қаржылық нэтиженің 
қалыптасуын (жиынтық табысты немесе зиянды) ғана корсетеді.

Есепті кезеңде табылған табыстар мен шығындардьщ 
барлық баптары есепті кезеңнің таза табысын немесе шығынып 
анықгау барысында есепке алынады.
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Кесте 6.
I Іайда мен зиян туралы есеп беру

К орсеткіштердің атауы Код Табыстар Шығындар
(зиян)

1 2 3 4
Өнімді сатудан және қызмет көрсету-ден 
түскен табыс 010

*

Онімді сату жэне қызмет керсетудің өзіндік 
қуііы 020

*

Жялпы табыс (ОІОқ. -  020қ.) 030 * *

Қаржыландырудан түскен табыс 040 *

Ьасқа да түскен табыстар 050 *

Өнімді сату жэне қызмет көрсетуге кеткен 
тығыстар 060

♦

і)кімшіпік шығыстары 070 *
Қаржыландьгоүға кеткен шығыстар 080 *
Ііасқа да түскен шығыстар 090 *
Ү яестік қатысу әдісімен есептеяген 
үйымдардың табысы/шығысы үлесі 100

* *

Кезеңдегі тоқгатылған қызметтен 
габыс/шығыс
(030қ.+ 040қ.+ 050қ.-060қ. -  

070қ. -  080қ. — 090к.+/- ІООқ.)
110

* *

1 оқтатылған кызметтен табыс/шығыс 120 * ♦
< 'алық еалғанға дейінгі табыс/ шығыс 
(І10қ.+/- І20к.) 130

♦ *

Корпоративтік табыс салығына кеткен 
шығыстар 140

ІСезеңдегі азшылық үлесін есеіпе- 
мегендегі жиынтық табыс/шығыс (ІЗОқ.- 
140қ.)

150

* *

Лішылық үлесі 160
Кезеңдеіі жиынтық табыс/шығыс 
(150қ,- 160қ.) 170

♦ *

Акңияға табыс 180

Осьшайша, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің 
могижесі туралы есеп, қаржылық есептің қалған екі элементі 
і уршіы -  яғни табыс пен шығьіндар туралы мәяіметгерден 
і үрады. Бұл элементтер субъектінің каржылық көрсеткіштерін



өлшеумен тікелей байланысты. Табыстар активтердің көбеюін 
немесе міндетгемелердің азаюын көрсетеді, ал шығындар -  
активтердің азаюын немесе есепті кезеңдегі міндеттемелердің 
көбеюін көрсетеді.

33 . Баланс активтерінің қүрамы мен құрылымының 
динаммкасын талдау

Баланс активтерінің қурамы мен құрьшымының 
динамикасын талдау -  кәсіпорынның барлық мүліктерінің және 
оның жекелеген түрлерінің абсалютті жэне салыстырмалы арту 
немесе кему мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді.

Қаржылық есептің маңызды элементі болып саналатыы 
активтерді талдау барысында, осы активтердің нақты қолда 
бары, қүрамы, құрылымы жэне оларда болған озгерістер 
зерттеледі. Активтердің жалпы қүрылымын жэне топтарьш 
талдау, олардың тиімді таратылуын талқылауға мүмкіндік 
береді.

Активтердің өсуі (артуы) кәсіпорынның болашақтағы 
дамуьш көрсететін болғандықтан, ол осы кәсіпорып 
жүмысьшың оң нәтижесін сипаттайды.

Алайда, кэсіпорын мүлік қүнының өсу себептерін 
талдағанда, жоғары деңгейі баланстық есептің номиналды 
көрсеткіштерінің нақгы көрсеткіштерден айтарлықгаіі 
ауытқуына экеліп соқгыратын инфляңия эсерін ескеру қажеі 
Отандық тэжірибеде инфляңияны есепке алу тек негізгі 
кұралдардың баланстық қүнын қүру барысында жүргізіледі.

Отандық есептік-аналитикалық тэжірибеде өндірістік 
қорлар, дайын өнім жэне тауарларды қайта бағалау 
жүргізілмейді. Сондықган да, олардың қүньшың өсуі 
инфляңиялық фактор эсерінен болатыны күмэнсіз.

Баланс мәліметтері бойынша активтердің қүрамы мои 
олардың таратьшуына талдау жасау үшін келесі аналитикалык 7 
кестесі қүрылады.
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Кесте 7.
«Алматы регионалдық жолаушылар филиалының» «Жолаушыларды 
гасымалдау» Акционерлік қоғамындағы баланс активтерінің курамы 
мсн құрылымы

Көрсеткі
штер
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А і 2 3 4 5 6 7
Активтер
қүны,
барлығы
соның
ипінде:

1363761 100 5104322 100 +3740561 374,3 X

Үчақ
морзімді
активтер: 213230 15,64 577053 11,30 +363823 270,6 -4,34
1 Іегізгі 
қүралдар 201272 14,75 577053 11,30 +375781 286,7 -3,45
Ляі<тал-
маган
цүрылыс

11958 0,89 - - -11958 - -

Қысқа 
мор-зімді 
ан1ивтер 1150531 84,36 4527269 88,70 +3376738 393,5 +4,34
і осіпоры
І І І І Ы Ң

оцдірістік
иотонци-
ііі. і

213230 15,64 577053 11,30 363823 270,6 -4,34



Кесте мәліметтерінен активтердің нақты қүнын көрсететін 
баланс валютасының есепті жылы 3740561 мың теңгеге немесе 
374,3 пайызға артқандығын көруге болады.

Бүл кәсіпорынның эрі қарай дамуын корсететіндіктен, оның 
жұмысының оң нэтижесін сипатгайды. Алайда, активтерді 
талдай отырьш, оЛардың қалай таратылатындығын жэне есепті 
жылы неге көбірек көңіл бөлінгенін, сондай-ақ кэсіпорьшның 
өндірістік потенңиалы мен оның негізгі қүралдарьшың 
жағдайын жэне кэсіпорын мүлкінің мобильділігін (іске тартылу 
деңгейін) аныктау кажет. Ол үшін ең алдымен кәсіпорынныц 
өңдірістік потенциалының көлемін анықтау қажет, ол туралы 
арнайы эдебиеттерде түрлі көзқарастар кездеседі. Бірінші 
эдістеме бойынша оның қүнына негізгі құралдардың, өндірістік 
қорлардың, аяқгалмаған өндірістің, онімдегі жәис 
бордақьшаудағы мапдар қүнына косьшады.

Екінші әдістемеде кэсіпорынның ондірістік потенциалын 
анықгайтын активтер қүрамына жоғарыда келтірілгендергс 
қосымша аяқгалмаған күрделі қаржьшар және қондырьшатып 
жабдықтар қүны қосьшады. Бүл әдістеме кэсіпорында болын 
жатқан даму процесін элдеқайда дэл сипатгайды. 
«Шаруашылық тәжірибесінің мэліметгері негізінде, ондірістік 
мақсаттағы мүлік коэффициентінің келесі шегі, яғни 
кэсіпорынның потенциалы 0,5- -тен үлкен қалыпты болып 
есептеледі» — деп жазады А.Д.Шеремет жэне Р.С.Сайфулин.

Көрсеткіштердің мэні ең төменгі мэннен аз болғап 
жағдайда, кәсіпорынның есепті кезеңдегі кызметінің қаржьшык 
нәтижелері активтерді меншікті қаражат есебінен толықгыруг.і 
мүмкіндік бермейтін болса, өндірістік мақсаттағы мүлікті
арттыру үшін үзақ мерзімді қарыз қаражаттарыи тартқан жөн.

Екінші әдістеме бойынша аныкталған өндірістік потенциаи 
кұны талдау жүргізіп отырған кәсіпорында 2010 жылы 213230 
мың теңгені, 2011 жылы 577053 мың теңгені қүрайды, яғіш 
363823 мьщ теңгеге немесе 270,6 пайызға оскен.

Кесте мэліметтері көрсеткендей, қаражаттарды ұзан, 
мерзімді жэне қыска мерзімді активтер арасына тарату жыи



ляғына соңғылардың пайдасына шешіледі. Егер қысқа мерзімді 
активтердің үлесі 2010 жылы 4,34 пунктке көп болса (88,7- 
Х4,36), 2011 жылы ол ұзак мерзімді активтер үлесінен 4,34 
(11,30-15,64) пункткс аз түсті. Қыска мерзімді активтердің өсуі 
үзақ мерзімді активтердің осуінен 1,5 есеге артық (393,5 / 270,6) 
больш отыр.

Осы керсеткіпітен кейін баланс валютасындағы ағымдағы 
активтер үлесін анықгау маңызды: қысқа мерзімді активтер 
қүнының кэсіпорынның барлық мүлкінің қүньша қатынасымен 
анықгалатьш кәсіпорын акгивтерінің іске тартылу 
коэффицңентінің өсуі. Ол қарызды өтеуге арналған қаражат 
үлесін сипаттайды. Коэффиңиент мағьшасы артқан сайын 
кэсіпорынның үздіксіз жұмысты қамту жэне кредиторлармен 
есеп айрысу мүмкіндігі де арта түседі. Қаржы тұрғысынан 
алғанда оның өсуі актив қүрылымындағы жағымды езгеріс 
болып табьшады, яғни мүлік әлдеқайда мобильді болады, бұл 
кэсіпорынның айналымдьшығының жылдамдығьш жэне оны 
иайдалану тиімділігінің өскендігін көрсетеді.

Талдау жүргізіп отырған кәсіпорында бүл коэффиңиенттің 
дсңгейі 2010 жылы 0,004 (5330 / 1363761), ал 2011 жылы 0,009 
(47232 / 5104322) мың теңгені қүрады.

Кәсіпорын активтерін таратудың тиімділігін сипатгайтын 
келесі көрсеткіш- мобильді жэне иммобильді қаражаттар 
қатынасының коэффиңиенті. Ол қысқа мерзімді активтер қүнын 
үзақ мерзімді активтер қүрамына бөлу аркьшы анықгалады. Бүл 
қатынастың қолайлы жэне кауіпті көлемі, кэсіпорынның 
салалык ерекшеліктеріне байланысты. Өндірістік кэсіпорында 
бсрілген корсеткіштің деңгейі 0,5-тен төмен болмауы тиіс.

Талданып отырған кәсіпорында бүл көрсеткіштің деңгейі 
.}.()10 жылы 0,02 (5330 / 213230), ал 2011 жылы 0,08 (47232 / 
‘>77053) қүрайды. Бұл коэффиңиент деңгейі мобильді 
қаражаттардың өсу қарқыны иммобильді каражаттардың өсу 
қарқынынан артуының нэтижесінде өсіп отыр. Есепті жьшы 
інріншілер, яғни мобильді қаражаттар 8,9 (47232 / 5330) есеге. ал 
окіншілері 2,7 пайызға (577053 / 213230) ғана өскен.
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Кәсіпорын ең төменгі қаржьшық тұрақтылыққа, кәсіпорьш 
міндетгемелері кепілдендірілген түрде қысқа мерзімді 
активтермен өтелген жағдайда қол жеткізеді жэне келесі 
шарттың орьшдалуы осы түрақгылықтьщ деңгейі больш 
табылады: қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді активтер
қатынасының коэффициенгі қарыз капиталы мен меншікті 
капитал қатынасының коэффиңиентінен артық болуы керек. Әрі 
қарай кэсіпорынньщ мүліктік жай-күйінде кандай сапалық 
өзгерістер болғаньш зерттеу қажет.

Бүл кәсіпорынның материалды-техникалық базасын 
күрайтьш жэне негізгі қорлары болып табылатын, оныц 
өндірістік потенциалының маңызды элемептінің жагдайыи 
зертгеу қажет.

Кэсіпорын мүліктерінің жалхшх қүнындагы негізіі 
күралдардьщ нақгы қүньщың үлес салмаіының өзгеруі ерекшс 
назар аударады. Өшкені, бүл корсеткіш кзсіпорынньщ кэсіпкерлік 
қызметінің көлемін анықгаудағы басты бағыт болып табылады. 
Кәсіпорын мүліктерінің жазшы жиынындағы неіізгі қүралдардып, 
нақты қүнының коэффициентінің молшері баланс, активтерініц 
барлық сомасының елу пайызынан кем болмауы тиіс.

Кэсіпорынның баланс валютасындағы негізгі қүралдардыи 
қалдық қүныньщ үлесі 2010 жылы 14,75 пайызды, ал 2011 жылы
11,30 пайызды қүрайды, яғни бүл корсеткіштің теориялык 
мэніне 38,7 пункт сәйкес келмейді.

Негізгі қүралдардын техникалық жағдайын сипатгайтып 
маңызды корсеткіш -  бул осы негізгі қүралдардың тозу 
сомасының оның белгілі бір кезеңдегі бастапқы қүныпо
катынасы арқылы анықгалатын тозу коэффициенті. Біздіц 
кэсіпорьшда негізгі қүралдардың тозу коэффициенті 2010 жылы 
0,38 (1267 / 328039), ал 2011 жылы 0,03 (14748 / 591801) 
курайды, яғни 0,35 пунктке азайған.

Кейбір экономистердің бағалаулары бойынша елу пайыздаН 
жоғары тозу коэффициенті жағымсыз қүбылыс болып табылады, 
Осыған байланысты кәсіпорын басшылығы кэсіпорынныц 
материалды-техникалық базасьш нығайтуға қатаң коңіл аударуы 
тиіс.

116



Әрі қарай, келесі аналитикалық 8-кестені құрастыра 
оі ырьш, ағьмдағы активтердің құрамы мен қурылымын талдау 
қажет.

Кесте 8.
ІСосіпорынның қысқа мерзімді активтерінің кұрамы мен кұрыігымы

2010 жыл 2011 жыл
Ауытқуы 
Өсуі(+) 
Кемуі (-)

Корсеткіштер Сомасы,
мың
теңге

Үлес
салмағы,
%

Сомасы,
мың
теңге

Үлес
салмағы,
%

Қысқа мерзім- 
ді активтер, 
соның ішінде: 1150531 100 4527269 100 +3376738
Қорлар 5330 0,46 47232 1,0 +41902
Дсбиторлык 
1 іорыштар 1096415 95,3 4452245 98,4 +3355830
Лкша
қаражатгары 48786 4,24 27792 0,6 -20994

Келтірілғен мэліметтер кэсіпорын активтерінің жалны 
алғанда жағьмды динамикасын көрсетеді. Оларды жеке 
■)лементтер тұрғысынан зертгеу келесідей қорьпындыларды 
лсасауға мүмкіндік береді. Ең мобильді активтер -  яғни ақша 
каражатгары 20994 мың теңгеғе немесе 43,03 пайызға азайған. 
Қысқа мерзімді активтер активтердің ең мобильді бөлігінің, 
олардың қүнына қатынасы арқылы анықталатын айналым 
қаражаттарының мобильдік коэффиңиенттері (ағымдағы
11 ктивтердің) 6,8 есеге азайған жэне 0,6 пайызды ғана қүрайды.

Бүл коэффиңиент, ағымдағы міндетгемелерді өтеуге 
(>аі ытталатын қаражатгардың жалпы сомасындағы төлеуге 
дайын қаражаттардьщ үлесін көрсетеді. Ең мобильді қаражаттар 
еомасының азаюы жэне айналым қаражаттарьшың мобильдік 
коэффиңиентінің жылдам төмендеуі кәсіпорынньщ төлеу 
кабілетінің нашарлағанын көрсетеді деп айтуға болады. Алайда 
нарық жағдайында айналым қаражаттарыньщ төмен 
мобильділігі эрдайым теріс бағаланбайтындығын да ескерген
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жөн. Есеп айрысу шотьгада қаражаттар қалдығының аздаған 
сомасыньщ бар болуы немесе олардың болмауы элі де болса 
кәсіпорынның төлем қабілетсіздігін көрсетпейді. Кәсіпорынның 
материалдық айнальш қаражатгары 2010 жылы 886,2 пайызға 
өсті және ол 2011 жылы 47232 мың теңгені қүрайды. Олардың 
үлесі 0,54 пункткё кобейген, оньщ көлемі элі де болса төмен 
(1,0) больш отыр.

Бүл жағдай, материалды айналым қаражаттарының 
қүрамьшда сүранысы жоқ немесе шектеулі сүранысқа ие
болатын және де сол себептен өтімділігі төмен больш 
табылатын басы артық жэне қалып қойған материалдық 
күндылықтар, дайьш өнімдер, нормадан тыс шикізат қорлары, 
материалдар, аяқталмаған өндірістер жоқ па, соны анықгау үшіп 
олардың қүрамы мен қүрылымына тереңдетілген талдау 
жүргізуді қажет етеді.

Есепті жылы дебиторльщ борыш та едәуір оскен. Егер оның 
көлемі 2010 жылы 1096415 мьщ теңғені қүраса, 2011 жылы ол 
4452245 мың теңгені қүрайды немесе 406,07 пайызға өскен жэне 
кысқа мерзімді активтер қүрамында оның үлесі 3,1 пунктке 
көбейді (98,4 — 95,3).

Дебиторльщ борьпп неге мүнша өскенін жэне бүл бапты не 
үшін түсіндіру керектігін зертгеп, қарызды өтеудің болашағын 
бағалау жэне болған жағдайда олардың қүрамындағы күмэнді 
карыздарды анықтау қажет. Кейбір қолма-қол ақшалардың кемуі 
едэуір дебиторлық борьпптың салдарынан болып табылады. 
Өтімді емес, өтімділігі төмен тауарлы-материалдық 
қүндылыктардың бар болуы, дебиторлық борыштың, әсіресе, 
оның күмэнді бөлігінің үлкен мөлшерде болуы айналым 
каражаітарының айналымдьшығыньщ бәсеңдеуіне экелін 
соқтырады жэне кэсіпорынньщ қаржылық жағдайына кері 
әсерін тигізеді.

Осылайша, мүліктің жэне қысқа мерзімді активтердіц 
мобильділігінің өскеніне қарамастан, кэсіпорьш басшызшғы 
оның қүрамындағы өзгерістердің негізділігін жэне оныц 
себептерін бағалауы қажет.
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Сондай-ақ, кәсіпорынньщ қысқа мерзімді акіивтерінің 
жалпы сомасында маңызды корсеткіштердің бірі болып 
саналатын жэне оның қаржылық тү_рактьшығын сипатгайтын 
дсбиторлық борышты талдауға басты назар аудару қажет. Айга 
кеткен жөн, кэсіпорынның қаржы жағдайына дебиторльщ 
борыштың нақты бар болуы емес, оның көлемі, қозғалысы жэне 
і үрі, яғни бұл борьпшың пайда болу себебі эсер етеді. 
Дсбиторлық борыштьщ пайда болуы кредиторлық борыш 
сияқты ақшаны аудару арқылы есеп айырысу жүйесі кезеңіндегі 
шаруашылық қызметтегі объективті проңесс болып табьшады. 
Дебиіорлық борыш барлык уақытта есептеулер тэртібінің 
бүзылуы нәтижесінде туындап, барлық уақытта да қаржылық 
жағдайды нашарлатады деуіх болмайды. Сондықган да оны 
меншікті қаражатты толығымен айналымнан шығару деп 
есептеуге болмайды, өйткені оның бір бөлігі банктік 
несиелендірудің нысаны болып табьшады да, кэсіпорынңың 
төлем қабілеттілігіне ешбір ықпал етпейді.

Кэсіпорынның дебиторлық борышы қалыпты жэне 
отелмеген болып екіге бөлінеді. Өтелмеген дебиторлық 
борышқа, төлеу мерзімі өтіп кеткен есеп айырысу қүжаттары 
бойьшша тиеліп жіберілген тауарлар үшін карыздар жатады. 
Өтелмеген дебиторлык борыш айналым қаражаттарының заңсыз 
бүрмалануын жэне қаржы тэртібінің бұзылуын көрсетеді. 
Осыған байланысты талдаушы оның қүрылымын зерттеу 
негізінде отелмеген дебиторлық борышты анықгауы тиіс.

Дебиторлық борыпггың қүрамы мен қүрылымымен толық 
іанысып шыққаннан кейін оны нақты қүны бойынша бағалау 
керек. Себебі, дебиторлық борыштың барлығы бірден ондіріліп 
алмауы мүмкін. Оның қайтарымдылығы өткен тэжірибенің, 
сондай-ақ ағымдағы жағдайлардың негізінде анықталады. 
Ііухгалтерлік тәуекелдің мэні, сол откен кезең тәжірибесі 
(іолашақтағы зиянға сай келмеуі мүмкін немесе ағымдағы 
жағдайлар толығымен ескерілмей кдлуы мүмкін. Нэтижесінде 
шяндар елеулі дэрежеде болады. Талдаушы дебиторлық
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борыштың қайтарылу ықгималдылығын аиықтаудың жэне оны 
дайындаудьщ дурыстығы мен нақтылығын білу керек.

Дебиторлық борыштың өтімділік жэне сапалық 
көрсеткіштерін зертгеу маңызды болып табылады. Сапа 
дегеніміз — бул осы қарызды толығымен қайтарып алу 
ы қ ти м а л д ьш ы ғы ,  ол қарыздың қалыптасу мерзіміне байланысты 
болады. Тэжірибе корсеткендей, дебиторлық борьпптың мерзімі 
қаншалықты узақ болса, оны қайтарып алу ықтималдылығы 
соншалықгы төмен болады. Дебиторлық борьпптьщ мөлшерлі 
мезгілін сипатгау ушін, оларды пайда болу мерзімі бойынша 
топтастьфу керек.

Кәсіпорынның балансын талдап зерттеуге көшпес бурын, ең 
алдымен оның Технико-экономикалық көрсеткіштеріне, яғни 
мулігінің жэне оның куралу көздерінің жағдайьша, 
кэсіпорынның олармен қамтамасыз етілуіне тоқгапа кеткен жөн.

Кэсіпорынның негізгі куралдарының қозғалысы туралы 
мәлімет 2010-2011 жылдар ушін 9-кестеде корсетілген.

Кесте 9.
Кэсіпорьюның негізгі куралдармен қамтамасыз етілуі (мың теңге)

Негізгі құралдар 
атауы

2010 жыл 2011 жыл Ауьггқуы
Өсу

қарқыны,%
Үйлер мен 
ғимараттар

174662 498662 +324000 2,85

Машиналар мен 
жабдықгар

9091 24859 +15768 2,73

Көлік қуралдары 445 2818 +2373 6,33
Басқадай негізгі 
құралдар

17074 38796 +21722 2,27

Барлыгы 201272 577053 +375781 2,86

Кесте мэліметтерінен көріп отырғанымыздай, негізгі 
қуралдар 2010 жылға қарағанда 2011 жылы едәуір көбейіп отыр 
Бұл кэсіпорынның тағы да қызметін жүзеге асыруға қажетіі 
негізгі куралдар сатып алынғанын көрсетеді. Негізгі қуралдар 
ішіндегі үлес салмағы жағынан үлкен орынды үйлер мси
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і имараттар +324000 мың тенге немесе 2,85 пайызды алып отыр. 
Машиналар мен жабдықтар 2,73 пайызға, көлік қүрапдары 6,33 
пайызға, басқадай негізгі құралдар 2,27 пайызға өскен.

Жалпы алғанда, кәсіпорында негізғі қүралдардьщ өсуі оны 
сагып алумен байланысты болып отыр, яғни оларға машиналар 
мен жабдыктар, оның ішінде компьютерлер, ксерокс, факс, 
принтерлер жэне тағы басқалары жатады.

Кәсіпорынның 2010 жэне 2011 жылдар үшін дебиторлық 
қарыздары келесі 10-кестеде қарастырылған.

КестеІО.
Кэсіпорынныіі дебиторлық қарыздары

(мың теңге)

Дебиторлық қарыздар атауы
2010
жыл

2011
жьш

Ауытқуы: Өсу
қарқыны

“ҚТЖ” ¥К  АҚ және 
“Жолаушьшарды тасымал- 
дау” АҚ еншілестерінің 
лрасындағы қарыздар

1095409 4448440 +3353031 4,06

Жұмысшьшар және тағы 
басқа тұлғалардың 
қарыздары

323 3653 +3330 11,3

Ьасқа да дебиторлық 
қарыздар

683 152 -531 0,22

1 іарлығы 1096415 4452245 +3355830 4,06

Кесте мэліметтерінен көріп отырғанымыздай кәсіпорынның 
дебнторльщ қарызы жыл ішінде өсіп отыр, яғни еншілестер
арасында 2011 жылы 4448440 мың теңге немесе 4,06 пайызға 
оскен. Жұмыскерлер мен басқа да түлғалардың карыздары 2011 
жылы 3653 мың теңгеге немесе 11,30 пайызға көбейген, яғни
бүл өсу есеп беруге тиісті түлғалардың қарыздарын өтемеуімен 
(>айланысты.

2011 жылы есеп беруге тиісті тұлғалардың қарыздары 3653 
мың теңгені қүрагі отыр. Ал кәсіпорынның басқадай дебиторлық 
қарыздары 531 мың теңгеге немесе 0,22 пайызға азайғанын 
корсетеді.
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Жалпы алғанда кәсіпорынның дебиторльщ қарызы 3355830 
мың теңгеге немесе 4,06 пайызға өскен. Олардың ішінде үлкен 
үлес салмағын еншшестердің қарыздары 2010 жылы 1095409 
мың теңгеге, 2011 жылы 4448440 мың теңгені қүрайды.

Кэсіпорынньщ тауаірлы-маТериалдық босалқьшармен 
камтамасыз етілуі келесі 11-кестеде корсетілген.

Кесте 11.
Кәсіпорынның босалқьшармен қамтамасыз етілуі

(мьщ теңге)
Босалқылар 2010 жыл 2011 жыл Ауытқу Өсу қарқыны
Материалдар 5330 47232 +41902 8,86
Басқа да 
босалқылар

- - -

Барлығы 5330 47232 +41902 8,86

Босалқьшар 41902 мьщ теңгеге немесе 8,86 пайызға өскен. 
Материалдардьщ өсуі жақсы, себебі онымен де онім өседі. 
Кэсіпорьпшьщ материалдары неғізінен шпкізатган түрады.

Кәсіпорынның 2010 жэне 2011 жылдар үшін кредиторлық 
борьпптары туралы мәлімет келесі 12-кестеде корсетілген.

Кесте12.
Кәсіпорынның кредиторлық борышына шолу

(мың теңге)

Кредиторльіқ
борьпптар

2010 жыл 2011 жыл Ауытқуы
Өсу
қаркыны,
пайызбен

Төленуге тністі шоттар 
жэне вексельдер 1669 6101 +4432 365,5
Салыктар бойьшша 
қарыздар 3208 4196 +988 130,7
Алынған аванстар 3309 2123 -1186 64,15
Еншілес серіктестік- 
терге борыш 1258905 4845572 +3586677 384,9
Төленуге тиісті есеп- 
телінген шығыстар 12734 2889 -9845 22,68
Басқалары 2387 2217 -170 92,8
Барлығы 1282212 4863098 +3580886 379,2

122



Кесте мэліметгерінен көріп отырғанымыздай, кэсіпорынньщ 
кредиторлық борьшпл 3580886 мьщ теңгеге немесе 3,8 есе кобейіп 
отыр. Оньщ іпгіңде толензлге тиісті шоттар жэне вексельдер 4432 
мьщ теңгеге немесе 3,6 есе өсіп огыр. Салықгар бойынша қарызда 
988 мың теңгеге немесе 1,3 есе осіп отыр, оның іпгіңде элеуметтік 
салық 1500 мың теңгені, мүлік сальны 950 мың теңгені, 1746 мьщ 
теңгені басқадай салықгар қүрайды.

Еншілес серіктестіктерге борыш 3586677 мьщ теңгеге 
немесе 3,8 есе кобейген, ол бас кәсіпорынға қаржылаңдыру үшін 
қарызын қүрайды. Алынған аванстар 1186 мың теңгеге немесе 
6,4 есе азайған.

Басқадай кредиторлық борыштары 170 мың теңгеге немесе 9,2 
есе азайған, яғни ол зейнетақы қоры бойынша есептесулер жэне 
гағы басқа кредиторлық борьппгарьш білдіреді. Толенуге тиісті 
есептелінген шьн ыстар 9845 мың теңгеге немесе 2,2 есе азайған, 
оған кэсіпорынньщ еңбекақы бойынша карыздары жатады.

Жалпы кәсіпорьшның кредиторльщ борьшггары 3580886 
мыц теңгеге немесе 3,8 есе оскен. Бүл кәсіпорын үшін жақсы 
емес жэне кәсіпорынның төлеуіне жататьш қарыздарьшың 
өскенін көрсетеді.

3.4 Баланс активінің қүралу көздерінің қүрамы мен 
қүрылымының динамикасын талдау

Талдау жүргізушінің келесі әрекеті баланс активінің қүрылу 
коздерін талдау болады. Бүл кезде кэсіпорын мүлкінің келіп 
гүсуі, оны сатып алу жэне оның қүрылуы да, кәсіпорышшң 
озінің де, қарызға алынған капиталдың да есебінен жүргізілуі 
мүмкін екендігін есте сақтау керек. Ал меншікгі капитал мен 
қарызға алынған капиталдың арасындағы катынас оның 
қаржылық түрақтылығьш корсетеді.

Нарық қатынасы жағдайьшда кэсіпорынның қызметі жэне 
оның дамуы кобіне озін-озі қаржыландырумен, яғвсн меншікті 
капиталдың комегімен жүзеге асырылады. Тек ол капитал 
жетпегенде ғана шетген капитал тартылады. Бүл кезде қиын 
(х)лса да сырттан тартылған капиталдан қаржылық тәуелсіздік
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аса маңызды орын алады, бірақ онсыз әрине мүмкін емес. 
Сондыкган да қаржылық есеп беруі ағымдаіы активтердің 
күрастырылу көздерін шектеу керек. Оның ең аз бөлігі 
өндірістік бағдарламаның камтамасыз ету үшін өзінің кейбір 
кезеңдерінде ағымдағы активтерге эдеттегіден жоғары, яғни 
косымша қажеттілік туғанда, ол банктердің қысқа мерзімді 
несиелерімен жэне коммерңиялық несиелермен жабылады.

Активтердің қорлану көздерін талдау кезде, меншікті және 
катыстырылған каниталдың көрсетілген колемі белгіленіп, есеп 
беру кезеңіндегі олардың өзгеру себептері анықталып, оларға 
баға беріледі. Бүл кезде оз меншігіндегі капиталға басты назар 
аударылады, себебі өз қаражаттарының қоры болуы оның 
қаржылық түрактылығының барлығын көрсетеді.

Меншікті кахшталдың көлемін ғана анықтап қоймай, 
сонымен бірге капиталдың жалпы сомасындағы оның үлес 
салмағын да анықтау маңызды. Бүл көрсеткіш арнайы 
әдебиеттерде эр түрлі атпен берілген (тэуелсіздік коэффиңенті, 
автономдық коэффиңиенті), бірақ оның мәні бір ғана бүл 
коэффиңиентке қарап кәсіпорын сырттан тартылған каржының 
қаншалықты тәуелсіз екенін жэне өз каражатын қаншалықгы 
жүмсай алатынын коруге болады. Тәуелсіздік коэффиңентін 
меншікті капиталды барлық авансталған капиталға бөлумен 
анықтайды:

Ктс = Мк : Ак

мүндағы: Ктс -  тэуелсіздік коэффиценті;
Мк -  меншікті капитал;
Ак -  авансталған капитал (баланс валютасының жиыны, 

яғни қаржыландырудың жалпы сомасы).
Бүл коэффиценттің өсуі кәсіпорынның қаржьшық 

тэуелсіздігі жоғары екеніндігін көрсетсе, алдағы уақытта 
қаржылык қиьшдықтарының азаятындығын көрсетеді.

Батыс экономистері тэуелсІздік коэффицентінің негүрлым 
жоғары деңгейде болғаны дүрыс деп санайды. Себебі, бүл қаржы 
көздерінің түрақгы қүрыяымын сақгауға мүмкіңдік береді.
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Инвесторлар, несие берушілер осындай құрылымды таңдайды, 
себебі ол кэсіпорынға оздерінің міндеттемелерің кепілдігін 
жоғарьшатады. Неғүрлым кэсіпорынның қаражаты көп болса, 
соғұрлым үздіксіз жұмыс қамтамасыз етіліп, нарық жағдайында 
алға шьнуға комектеседі. Соңдықтан кэсіпкерлер эр түрлі 
резервтерді күру жолымен және жарғылық қорға бөлінген табысты 
тікелей қосу арқылы озіндік капиталды көбейтуге тырысады.

АҚШ жэне Еуропа елдерінде тэуелсіздік коэффициенттерінің 
жоғары жетерлік деңгейі болып 0,5-0,6-ға тең болатьш меншікті 
капиталдьщ баланс валютасына қатынасы саналады. Бұл жағдайда 
несие берушілердің тэуелсіздігі төмен болады: өз қаражаттарьгаан 
қалыптастырылған мүлкінің жартысы кейбір себептермен 
қүнсызданған болса да, өзінің қарыз міңцеттемеяерін жабуга 
болады.

Жабдықгаушылар мен сатып алушылар арасындағы келісім- 
шартхъщ міндеттемелері катаң сақгалатын жэне фирманьщ 
атағына үлкен мэн берілген нарықгық экономикасы дамьн-ан 
елдерде тэуелсіздік коэффиңиентіне мүндай жоғары талаптарды 
қоймайды (Жапонияда оны 0,2-ге дейін төмендетуге болады).

Жоғарыда келтірілген меншіктік коэффиңиент 0,5-0,6 
деңгейінде шектеуді орындау, қарызға берушілер үшін ғана 
емес, кэсіпорынньщ өзіне де маңызды.

Сондықган талдаушыға, қаражат көздерін орналастырудың 
тиімділігін белгілеуге мүмкіндік беретін, қүрылымъша зерггеу 
жүргізіп баға беру қажет. Нарық жағдайында ол ақпарат ішкі жэне 
сыртқы пайдаланушылар, мысалы, банктер, несие берушілер 
меншік капиталдың авансталған капиталдың жалпы сомасындағы 
үлесінің өзгерзан, келісім шарттарға отырған кездегі қаржылық 
үлесі томендегенде тэуелсіздік өседі. Кэсіпорьш капитальшьщ 
қүрылымын зерттеу оларға кәсіпорын қызметінің кеңейгені немесе 
қысқартылғаны жайлы айтуына мүмкіндік беріледі. Қысқа 
мерзімді несиенің томендеуі жэне меншіктік капиталдың өсуі 
кэсіпорьганың қызметінің қысқарғаньш көрсетеді. Бірақ біріңғай 
мүндай кәсіпорынды жасауға болмайды, себебі бүл қаражатгың 
үлесі басқа факторлардьщ несие үпгін және дивидентке пайыздық 
молшерлемелері дивиденттердің мөлшерлемелері эсерінен болуы
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мүмкін. Бұл несие үшін пайыздық мөлшерлемелер дивиденттердің 
мөлшерлемелерінен төмен болса, онда тартылған қаражатты 
осірген дүрыс, ал егер керісінше болса, онда менхпікті капиталды 
пайдаланған дүрыс.

Әрине, авансталған капиталдың қүрылымы жоғарыда 
қарастырылған жағдайларға тәуелді болады.

Қаржьшық есеп берудің активтерінің қалыптасу көздерінің 
күрылымын зерттеу үшін келесідей талдаудың 13-кестесі 
күрылады.

Кесте 13.
«Жолаушьшарды тасымалдау» Акционерлік қоғамы кәсіпорынының 
авансталған капиталыньщ қүрамы мен қүрылымы
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А 1 2 3 4 5 6 7
Аванскшған 
капитал, соиьщ 
інгінде: 1363761 100 5104322 100 3740561 374,3 X
Меншікті
капитал 84858 6 2 2 236301 4,62 151443 178,5 -1,6
Қарыз капитал 1278903 93,8 4868021 95,4 3589118 280,6 +1,6
Тәуелсіздік
коэффициёнті X 0,062 X 0,046 X X -0,016
Қаржьшық
коэффициенті X 1,067 X 1,048 X X -0,019
Қарыз капитал- 
дың меншікгі 
кашшшға каты- 
насы коэффи- 
циенті X 15,06 X 20,6 X X 5,54 |
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Жоғарыдағы кестеден кэсІпорынның есеп беру 
жылдамдығы активтердің қалыптасу көзі 3740561 мың теңгеге 
немесе 374,3 пайызға өскені көрініп тұр. Бұл өсу 2011 жылы 
4868021 мың теңге болған, яғни 3589118 мың теңгеге өскен. 
Қарыз капиталдың өсуімен болған б.ұл кезде тәуелсіздік 
коэффиңиенті 0,062-ден 0,046-ға дейін немесе 0,016 пунктке 
төмендеғен. Алайда, брі кэсіпорьпшың қаржылық жағдайының 
түрактылығыньщ төмендегенін көрсетеді.

Бұны тәуелсіздік коэффиңиентіне кері болып табылатьшын 
тартылған капиталдьщ барлық авансталған капиталдаіъі үлес 
салмағы да дәлелдейді. Оны тәуелділік коэффиңиенті деуге де 
болады.

Ол мына формуламен анықталады:

Кт=Кк /Ак немесе Кт=1-Ктс

мүңдағы: Кт-тэуелділік коэффиңенті;
Кк-тартылған капитал;
Ак-авансталған капитал; (баланс валютасы, жиыны);
Ктс-тәуелсіздік коэффиңиенгі.

Бүп коэффиңиент авансталған капиталдың жалпы 
салмағындағы қарыздьщ үлесін сипаттайды.

Бүл үлес жоғары болған сайын, кэсіпорынның сыртқы 
қаржыландыру көздері жоғарьшайды. Біздің кэсіпорынымызда 
оиың деңгейі 2010 жылы 0,938 (1-0,062), ал 2011 жылы 0,954 (1-
0,046) болады. Бүл көрсеткіш біршама өскенінен, талданып 
отырған кәсіпорын өзінің қаржылық тәуелсіздігін жоғалтгы деп 
айтуға болмайды. Жылдың басына және аяғына тәуелсіздік 
коэффиңиенті оның қалыпты мәнінен айтарлықгай жоғары. 
Келесі кэсіпорьшның қаржылық түрақгылығьш сипаттайтьш 
мсншікті капиталдьщ тартылған капиталға қатынасын 
корсететін қаржыландыру коэффиңиенті болып табылады.
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Кк =Мк/Қк

мұндағы: Кқ - каржыландыру коэффиценті;
Мк - меншікті капитал;
Қк - қарыз капитал.

Бул коэффициент жоғары болған сайын, согұрлым банктер 
мен инвесторлар қаржыландыруға соіурлым сенімді болады.

Бул коэффициент кәсіпорын кызметінің қандай бөлігі өз 
қаражатымен, ал қаңдай бөлігі қарыз қаражатымен 
қаржыландырьшатынын көрсетеді. Қаржыландыру коэф- 
фициенті <1 болатын жағдай (кэсіпорьш мүлкінің көп бөлігі 
каржы қаражатымен қалыптасқан) төлем қабілетінің өте қауіпті 
жағдайға жеткендігін жэне несие алуды қиындатқанын 
көрсетеді.

Бүл көрсеткіш усынылып жатқан мэнді сөзбе-сөз түсінуден 
сақ болу керек. Кейбір жағдайларда, -  деп жазады О.В.Ефимова,
-  меншікті капиталдың оның жалпы келеміндегі үлесі 
жартысынан да аз болуы мүмкін, бірақ сонда да кәсіпорын 
айтарлықгай жоғары қаржылык түрактылығын сақгай алады. 
Бул, бірінші кезекте, қызметі актив қызметінің жоғары 
айналымдылығымен, сатылатын өнімге турақты суранысымен, 
түракты жабдықтау жэне өткізу арналары бар, шығындардың 
төменгі деңгейімен (мысалы, сауда жэне делдал үйымдары) 
сипатталатын кэсіпорынға қатысты.

Соньмен қатар, мақсатты бағыттағы активтердің 
айтарлықтай үлес салмағы (мысаггы, машина жасау 
өнеркәсібінің кэсігіорындары) қаражаттар айналымы узақ 
капиталды көп қажет ететін кэсіпорындар үшін қарыз 
қаражаттарьшың үлесі 40-50 пайыз болуы олардың қаржылык 
түрақтылығына өте қауіпті болуы мүмкін.

Батыс фирмаларында қаржыландыру коэффициентінің кері 
көрсеткіші кеңінен қолданьшады, тартылған капиталдың 
меншікті капиталға қатьшасымен аныкталатын қарыз жэне 
меншікті қаражаттар қатынасының коэффициенті:
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-

Кқ/м=Қк/Мк

мүндағы: Кқ/м - қарыз жэне меншікті қаражаітар 
қатьшасыньщ коэффициенті;

Қк - тартылған капитал;
Мк - меншікті капитал;

Бұл коэффициент кэсіпорын активтеріне салынған меншікті 
қаражаттың эрбір теңгесіне қанша қарыз қаражатгың тартқанын 
көрсетеді. Біздің кэсіпорьпшмызда бұл корсеткіш келесі 
берілгендермен сииатталады.

2010 жылы - 15,07 (1278903 / 84858)
2011 жылы -  20,60 (4868 / 236301)
Бұның мэні кәсіпорын есеп беру кезеңінің басьшда 

активтерге салынған меншікті қаражаттардың эрбір теңгесінен 
қарыз қаражаттың 15 тиын тартқанын дәлелдейді. Есеп беру 
кезеңінің ішінде қарыз каражаттары менпіікті салымдардың 
эрбір теңгесінен 20 тиынға дейін көбейген.

Демек, кэсіпорын қарыз қаражаттарьш пайдалануға көп күш 
жұмсайды, бірақ озінің қаржылық тұрақтылығын жоіалтпаған.

Арнайы эдебиеттерде бұл көрсеткіш үшін қалыпты шектеу: 
Кк/м<1. Егер оның мэні 1-ден асып кетсе, онда кэсіпорынньщ 
қаржылық тэуелділіғі мен тұрақгылығы қауіпті нүктеге 
(жағдайға) жетеді, бірақ жауап эр уақытта бір жақгы бола 
бермейді. Қарыз және меншікті қаражатгар қатынасының 
коэффициенті салалық ерекшеліктерғе, кәсіпорынның салалық 
срекшелік-теріне, кэсіпорынның шаруашылык қызметінің 
сипатына жэне айналым көрсеткіштерінің айналу 
жьтлдамдығьша байланысты болады. Материалдық айналым 
қара-жатының айналымдьшығының жоғары көрсеткіштері және 
дебиторлық борьпптың одаңда жоғары айналымдылығы кезінде 
коэффициенттің қауіпті мэні бірден де асьш кетуі мүмкін, ол 
сонда да кәсіпорының қаржылық дербестігіне ешқандай әсер 
бсрмейді.

Кэсіпорьшньщ ең төменгі қаржыльщ түрақгылығын сақгау 
үшін бүл коэффициенг ағымдағы және үзақ мерзімді 
аісгивтердің қатынас коэффициентінің мэнімен шектелуі қажег.
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Кәсіпорьшньщ тәуелсіздік (дербестік) дэрежесін 
сипаттайтьш ең бір маңызды көрсеткіштердің бірі қаржылық 
тұрақтылык коэффициепті болып табылады немесе оны басқаша 
йнвестицияларды жабу коэффициенті деп атайды. Ол меншікті 
жэне узақ мерзімді қарыз капиталының жалпы (авансталған) 
капиталдағы үлесін сипаттайды жэне мына формуламен 
анықталады:

Кқт=(Мк+¥мм)/Ак;

мүндағы: Ккт - қаржылық түрақгылық коэффициенті;
Үмм - узақ мерзімді міндетгемелер;
Ак - авансталған капитал;
Мк - меншікті капитал.
Бүл дербестік коэффициентімен салысіырғанда анағүрлым 

жүмсақ көрсеткіш. Батыс тэжірибесінде буп коэффициентгің 
калыпты мэні 0,9- ға тең болуы керек, ал оньщ 0,75-тен 
төмендеуі қауіпті.

Жоғарыда келтірілген көрсеткіштер арқылы кэсіпорын 
капиталының қүрьшымын сипаттай отырып, бөлек топтар мен 
көздердің күрылымының өзғеруіндегі эр түрлі тенденциялар 
көрсететін жеке көрсеткіштерді де пайдалану керек.

Мундай коэффициенттерге бірінші кезекте қарыз 
қаражаттарын үзақ мерзімге тарту коэффициенті жатады. Ол 
үзақ мерзімді міндетгемелердің меншіктік капитал мен үзак, 
мерзімді міндет-темелердің сомасына қатьшасымен анықгалады. 
КөрсеткІшті есешеу формуласы келесідей:

Ку/м= ¥м/Мк+¥м.

мүндағы: Кү/м - карыз қаражаттарын үзақ мерзімді тарту 
коэффициенті немесе үзақ мерзімді міндеттемелер 
коэффициенті;

Мк - меншікті капитал;
¥м  - үзақ мерзімді міндетгемелер.
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Бұл коэффициент каржылық есеп берудің активтерін 
қаржыландыру үшін меншікті капиталмен қатар тартылған үзақ 
мсрзімді несиелер мен қарыздардың үлесін көрсетеді, кэсіпорьш 
ондірісті жаңарту мен кеңейту үшін қарыз қаражаттарын 
қаншалықты интенсивті пайдаланьш жатқанына бааға береді.

Капиталдың қүрылымьш қалыптастырудың тиімділігін 
(қолайлығын) анықгау үшін жоғарыда келтірілген 
көрсеткіштермен қатар инвестициялар коэффициентін де 
қолдану үсынылады. Ол батыс фирмаларында кеңінен 
қолданьшады жэне меншікті кагшталдьщ негізгі күралдарға 
қатьшасымен анықталады. Біздің кәсіпорында ол 2010 жылы
0,421-ге тең (84858 / 201272), ал 2011 жылы 0,0409-ға тең 
(236301 / 577053) болады. Бүл берілгендерге қарап меншікті 
капитал тек қана негізгі қүралдарды сатып алуға ғана емее, 
кәсіпорынның қаржылық есеп берудің басқа да 
активтерін,соның ішінде ағымдағы активтерің сатып алуға да 
иайдаланылады деуге болады.

Активтерді қүрудың ең дұрыс жолы болып, меншікті 
капитал барлық негізгі капиталды жэне айналым капиталының 
бір бөлігін жабатын кездегі жол саналады.

Кэсіпорын барлық карыз қаражаттары алынып койылып жатса 
да, өмір сүре берегін болады. Кәсіпорынның капиталын пайдалану 
туралы тағы бір қызық ой -  меншікті капиталды тек қана негізгі 
күралдарды сатып алуға жүмсап, ал айналым қаражаттарын (қысқа 
мерзімді активтерді) келесі жолмен қалыптасу керек: Ул -  үзак 
мерзімді қарыздар есебінен, ал % — қысқа мерзімді қарыздар 
ссебінен. Кәсіпкер, егер өзінің капиталы аз, ал басқанікі көп болса, 
жақсы жүмыс істейтін болады. Нарықгьпс қарым-қатынас осы 
прпнцип (қагида) бойынша күрылған. Аз ғана капиталы бола тұрса 
да, коп табыс алута болады.

Меншікті, қарыз (тартылған) жэне жалпы (авансталған) 
капиталдың қатынасын әр түрлі тұрғыдан сипаттайтын 
коэффициенттермен қалыптасқан жағдай, меншікті жэне 
іартылған капиталдың (міндеттемелерінің) кұрылымын жэне 
оиың есеп беру кезіндегі өзгерісгерін зерттеуді қажет етеді.
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Біздің отандық тәжірибеде Кзеіпорынның меншікті
капиталының құрылу көздері болып мыналар саналған:
жарғылық капитал, резервтік кор, бөлінбеген табыс, сонымен 
қатар алдағы кезең шығыидары мен төлемдер резервтері, 
күмэнді қарыздар бойынша резервтер, алдағы кезең табыстары.

Меншікті капиталды зерттегенде, өзіндік айналым
қаражатгарын-дағы болған өзгерістерге ерекше назар 
аударылады, яғни меншікті капиталдың қаңдай болігі 
иммобильдік сипаттағы құндылықтарда бекітілгенін жэне осы 
қаражаттарды неғүрлым азды-көпті еркін жұмсауға мүмкіндік 
беретін нысанда түрғандьны анықгалады. Меншікті айналым 
каражатының көлемін анықгау үніін, меншікті капитал: 
сомасьшан баланс активінің екінші бөлігінің жалпы сомасын 
(қорытьшдысын) алып тастау керек.

Жыл басына меншікті айналым қаражаттарының көлемі 
9138 мың теңге (27908-18770) қүрады, жыл аяғында —12275 мың 
теңге (32276-20001), яғни 3137 мың теңгеге немесе 34,4%-ға 
көбейген.

Тәжірибе жүзінде күрделі салымдары қаржьшандыру, жэне 
негізгі қүралдарды сатып апу үшін меншікті капиталға 
теңестіріліп қосьшатьш. Үзақ мерзімді несиелер мен қарыздар 
пайдаланылады. Қаржьшандырудьщ осы қатыстырыліан көзі 
ескеріліп, алдағы көрсеткіштерінің мөлшері анықгалады. Бүл 
көрсеткіш абсолютгі болып табылады, оның динамикадағы өсуі
— оң, ал төмендеуі - теріс бағыты ретін-де карастырылады.

Біздің кэсіпорынымызда бүп көрсеткіштің молшері 
меншікті айналым қаражаттарының мөлшеріне тең, себебі үзақ 
мерзімді несиелерді кэсіпорын тартқан жоқ.

Талдау кезінде меншікті айналым капиталының абсолюттік 
мөлшерін анықгаумен қатар, оның жалпы меншіісті капиталдағы 
үлес салмағын да табу керек. Бүл көрсеткіш кәсіпорынныц 
каржылық түрақгылығьгаың элдеқайда нақгы сипаттамасы 
болып саналады. Арнайьі эдебиеттерде оны іс жүзінде жүмсау 
(маневрлык) коэффиңиенті деп атайды.

3.5. Меншікті капиталды талдау
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Ол кәсіпорынның меншікті қаражаттарының қандай бөлігі 
осы қаражаттарды еркін жұмсауға болатын мобильді нысанда 
екеніндігін көрсетеді жэне келесі формуламен анықгалады:

Кж = Мак/Мк.

мұядағы: Кж - жұмсау коэффициенті;
Мак - меншікті айналым капиталы;
Мк - меншікті капитал.

Бұл коэффициентгі А.Д. Шеремет, Р.С. Сайффулин, Е.В. 
Негашев осылай анықтайды. ¥зақ мерзімді қарыз қаражатгары 
негізгі кұралдарды алуға және капитал салымдарына 
багытгалатын ескере отырып, В.В. Ковалев, Э.А. Маркарьян 
жэне Г.П. Герасименко бұл коэффициентті меншікті капиталга 
үзақ мерзімді міндеттемелерді қосып есептейді. П.Ф.Паллий 
бұны “дұрыс” десе де, біз оған қосыла алмаймыз, себебі сөз 
жұмыс капиталы жөнінде емес меншікті айналым капиталы 
жайында болып отыр.

Жұмсау коэффициентінің төмен мэні кэсіпорынның 
меншікті қаражаттарының көп бөлігі иммобильді сипатгагы 
қүндыльпсгарда бекітілгенін корсетеді, ал олар тез айналатын 
қаражатгар емес, яғни ақшаға тез айнала алмайды.

Қаржылық көз қараспен айтсақ, оның өсуі жэне жоғары 
деңгейі кәсіпорынның қаржьшық жагдайьш оңды деп 
сипаттайды: бұл кезде меншікті қаражатгар мобильді, олардың 
коп бөлігі негізгі кұралдарға да, айналымнан тыс активтерге де 
емес, айналым қаражаттарына салынған. Сондыктан жұмсау 
коэффициентінің өсуі кэсіпорын мүлкінің нақгы 
кұрылымындағы мүмкін болатын шектерінде ғана тиімді. Егер 
коэффициент негізгі кұралдардың құнының азаюынан емес, 
пегізгі қүралдарға қарағанда меншікті қаражат көздерінің тез 
осуіне байланысты кәбейсе, онда коэффициенттің жоғарьшауы 
шынымен кэсіпорьшның қаржылық тұрақтылығының артқанын 
долелдейді.
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Охггамалды мөлшері ретінде жүмсау коэффициенті > 0,5 ден 
алынуы мүмкін, бірақ іс жүзінде көрсеткіштің ұсынылып 
отырған деңгейі кэсіпорьшның менеджері мен оның меншік 
'иелері өз қаражаттарын мобильді жэне иммобильді активтерге 
салудың тепе-теңдік принциптерін сақтау керек екенін 
көрсетеді, бұл баланс өтімділігін қамтамасыз етеді.

Жүмсау коэффициентінің мэні кэсіпорьшның қызметінің 
сипатына байланысты: оның эдеттегі деңгейі материал
сиымдылығының жоғары өзгерістерге төмен болуы керек 
(себебі, қор сиымдылығы жоғары өзгерістерге меншікті 
қаражатгың айтарлықгай бөлігі негізгі ондірістік қорларды 
жабудың көзі болып табылады).

Кэсіпорьшның тауарлы-материалдық қорлары мен 
шьнъшдарыньщ қалыптасу көздері мен қамтамасыз етілуінің 
абсолютті көрсеткіщтері каржылық түрақгылыісгы талдау үшін 
басты роль атқаратынына сәйкес, кэсіпорынның қаржылық 
түрақтылығының басгы корсеткіштерінің бірі болып қорларды 
қальштастырудың өз коздері мен қамтамасыз етілуі 
коэффициенті саналады, ол меншікті айналым қаражаттарының 
корлар мен шьнындардың құнына қатынасымен анықталады. 
Бұп көрсеткішті қорлармен шығындарды жабу коэффициеніі 
деп аталады. Ол келесі формуламен есептеледі:

Кк/қ = Мак / Қтм.

мұндағы: Кк/қ - материалдық қорлардың қамтамасыз етілу 
коэффицйенгі;

Мак - меншікті айналым коэффициенгі;
Қтм - материаддық қорлар.

В.В. Ковалев, Э.А. Маркарьян жэне Г.П. Герасименко оны 
меншікті айналым жэне ұзақ мерзімді қарыз қаражатгарыныл, 
сомасын кэсіпорынның қорлары мен шығындарының қүнын.і 
қатысуымен анықгайды.
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Материалды айналым қаражаттарының жабу козффициенті 
қандай дэрежеде қорлар мен шығындар меншікті қаражатгармен 
жабылғанын және қарыз қаражаттарын тартуды қажет 
етпейтінІн көрсетоейді.

«Шаруашылық тэжірибенің статнстикалық орташаланған 
мэліметгердің негізіне алған оның қалыпты мэні, -  деп жазады 
А.Д. Шеремет жэне Р.С. Сайффуллин, — келесі түрде болады».

Кк/қ > 0,6-0,8

Қорлар мен шығындардың меншікті айналым қаражатымен 
қамтамасыз етілудің қальгаты коэффициенті, меншікті 
қаражаттар мен қамтамасыз етілудің калыпты коэффиңиенті, 
меншікті қаражат коздерімен қажетті қорлар мен пп.пындарын, 
Қсшғандарын қысқа мерзімді қаражаттармен жабу назарға 
плынып анықталады. Бірақ бүл кезде қорлар мен шығындардың 
көлемі, олардьщ айналу жьшдамдығы жоғарылаған кезде 
иегізделген қажеттілікке сәйкес болуы керек. Егер олардың 
молшері негізгі қажеттіліктен асып кетсе, онда меншікті 
нйналым қаражаты материалдық қорлардың бір бөлігін ғана 
жаба алады, яғни көрсеткіш <1 болады. Керісінше 
косіпорынньщ материалдық қорлары үздіксіз жүмыс жасауға 
жеткіліксіз болғанда, корсеткіш >1 болуы мүмкін, бірақ бүл 
кэсіпорынньщ қаржьшық жағдайы жақсы екендігін көрсетпейді. 
(,'ондықган материалдьщ қорлардың меншікті айнапым 
қаражаттарымен қамтамасыз етілу көрсеткіішнің деңгейін ең 
(іірінші материалдық қорлардың жағдайына байланысты 
қарастыру керек.

Кәсіпорынның қаржыльщ түрақтылығын тек қана қаражат 
коздерінің түрақтылығымен емес, сонымен бірге қаржылық есеп 
(к-рудің актнвтеріне салудың дұрыстығымен де сииатталады.
( онымен меншікті қаражаттардың қүрылымын бағалаумен 
і агар кэсіпорынның қарыз қаражаттарының қүрылымы да 
к.іірастьфылады.
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3.6. Қарыз капиталды талдау

Талдау жүргізу үшін қарыз қаражатының эрбір баптарының 
есен беретін көрсеткіштерін топтық қорытындылармен 
сәйкестендіру қажет, олардың базистік көрсеткіштерден 
ауытқуларьш анықгап, қатысты өлшемдердің өзгерістерін 
корсету керек. Біздің кэсіпорын есепті жылы .үзақ мерзімді ғана 
емес, қысқа мерзімді несиелерді де қатыстырған (тартқан). Басқа 
сөзбен айтқаңда, қатыстырылған (карыз) канитал кредиторлық 
борыштан түрады, яғни қысқа мерзімді міндеттемелер 
кредиторлық борышқа тең, ал оның көлемі 2010 жылы 1278903 
мың теңғе, 2013 жылы 9410 мың теңге болған, яғни 1269493 
мың теңгеғе немесе 135,9 есеге өскен. Оның қүрылымында 
сатып алушьшар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстар 
азайған. Егер 2010 жылы оның молшері 3309 мың теңі’е болған 
болса, 2011 жылы 2123 мың теңге қүраған, яғни 0,6 есеге аз. 
Бүдан кейін оны дебиторлық борышпен салыстырып талдау 
керек. Дебиторлық және кредиторлық борыштың қатьшасы 
негізінен 2/1 болуы керек деп ұсынд ы. Егер кредиторлық борыш 
дебиторлық борышпен қамтамасыз етілмеген болса, онда бұндай 
жағдайды жағымсыз деп айтуға болады, себебі ол өзіңдік 
каражаттың элде бір өтімді бөліғінің ақшаға айналуьш бэсеңдетуі 
мүмісін. Егер кэсіпорынның коммерциялық несиесі дамыған болса, 
онда дебиторлық борьпп қатты өсіп кетуі мүмкін.

Кәсіпорында кредиторлық борыш 2010 жылы дебиторлық 
борыштан 1,666 (1278903 / 1096415), 2011 жылы 0,002 (9410 / 
4452245) аз болды.

Мұндай кредиторлық борыштың дебиторлық борыштан өте 
төмен дэрежеде қамтамасыз етілуі дебнторлармен де, 
кредиторлармен де арақатынасы тиімсіз болуы да олардың өзара 
қарыздарын төлемеуінен болады.

Енді келесі маңызды жұмыстың бірі -  кэсіпорьганың 
қаржылық жағдайы, оның қаржылық түраггылығынын дэрежесі 
бойынша топтауға мүмкіндік беретін абсалютті көрсеткіштерін 
зерттеу.
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Қаржылық тұракгылықгың абсагпотті керсеткііптері 
материалдық қорлардың, олардьщ калыптасу көздерімен 
қамтамасыз етілу дәрежесін көрсететін көрсеткіштер.

Матерналдық қорлардың қалыптасу көздерін сипатгайтын 
үш негізгі көрсеткіш анықгалады:

1. Меншікті айналым капиталының бар болуы (Мак). Бул 
көрсеткіш меншікті капитал мен (баланс пассивінің 3 бөлімі) 
узақ мерзімді активтердің (баланс активінің 2 бөлімі) 
арасындағы айырма ретінде анықгалады. Ол меншіісті айналым 
қаражаттарын сшіаттайды. Алдьщғы кезеңмен салыстырғанда 
оның кобеюі кэсіпорынның қызметінің болашақгагы дамуын 
корсетеді. Құрылысына қарай меншікгі айналым капиталының 
бар болуын былай жазуга болады:

Мак = Мк -  ¥а  = 3 6 П - 2 6 А

мундагы: 36 П -  баланс пассивінің бірінші бөлімі 
26 А -  баланс активінің бірінші бөлімі 
Мк -  меншікті капитал 
¥ а  -  узақ мерзімді активтер 
Мак -  меншікті айналым капиталы

2. Меншікті айналым капиталы көрсеткіші бірқатар 
маңызды талдау коэффиңиенттерін есептеп табу үшін 
пайдаланылады: кәсіпорынның қысқа мерзімді акшвтерін жабу 
коэффициенті, материалдық қорлардьщ меншікті жэне үзақ 
мерзімді қарыздың қалыптасу көздерінің бар болуы (Ма.к / үз).

Бүл көрсеткіш алдындағы көрсеткішті, яғни меншікті 
айналым капиталының үзақ мерзімді міндеттемелер сомасына 
қосу жолымен мьша формуламен анықгалынады:

Ма.к / үз = Мак + ¥ з  = Мак + 26 П

мүндағы: ¥з  - үзақ мерзімді міндеттемелер 
Мак - меншікті айналым капигалы 
26 П - баланс пассивінің екінші бөлімі
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3. Материалдық қорлардың негізгі қалыптасу көздерінің 
жалпы мөлшері алдыңғы көрсеткіштің қысқа мерзімді несиелері 
мен қарыздар сомасына қосу жолымен, мына формула арқылы 
анықтапады:

НК= Мак /ұз +Қнқ

мундагы: НК -  негізгі коздер
Қнқ -  қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар
Материалдық босалқылардың бар болуының үш 

көрсеткішіне қорлар мен шығындардың олардың калыитасу 
көздерімен қамтамасыз етілуінің үш керсеткіші сэйкес келеді:

1. Меншікті айналым капнталыньщ артықтығы (+) немесе 
жетіспеушілігі (-)

Мак=Мак -  Қш

Мүндағы: ҚШ -корлар мен шығындар
2. Материалдық босалқылардың меншікті жэне үзақ 

мерзімді қалыптасу көздерінің артықгығы (+-) немесе 
жетіспеушілігі (-) (Мак /үз):

Мак/үз=Мак/үз - ҚШ

3. Қорлардың негізгі қалыптасу кездерінің жалпы 
мөлшерінің артьщтығы немесе жетіспеушілігі

НК= НК- ҚШ

Тауарлы-материалдық қорлардың олардьщ қалыптасу 
көздерімен қамтамасыз етілуінің үш көрсеткішін есептеу 
кәсіпорынның қаржыльщ жағдайьш оның түрақтьшық дәрежесі 
бойынша келесі торт типке бөлуге мүмкіндік береді:

1) каржьшық жағдайдың абсалютгі түрақтылығы;
2) қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы;
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3) қаржылық жағдайдың тұрақсыз қаржылық жағдайы;
4) қаржьшық жағдайдың дағдарысты қаржылық жағдайы.
1) қаржылық жағдайдың абсалютті тұрақтылығы -
1а. меншікті айналым капиталының артықіығы (+) немесе 

меншікті айналым каішталының қорларға тең болуы.
2) қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақгылығы -
2а. меншікті айналым капиталының жетіспеушіліті (-);
26. материалдық босалқылардың ұзақ мерзімді қалыптасу 

коздерінің артықтьны (+) немесе ұзақ мерзімді көздердің 
қорларға тең болуы.

3) қаржылық жағдайдың тұрақсыз каржылық жағдайы -
За. меншікті айналым капиталының жетіспеушіліғі (-);
36. қорлардың үзак мерзімді қалыптасу көздерінің жалпы 

мөлшерінің жетіспеушіліғі (-);
Зв. қорлардың негізғі қалыптасу көздерівің жалпы 

мөлшерінің артықіығы (+) немесе негізгі көздерінің жалпы 
мөлшерінің қорларға тең болуы.

4) қаржылық жащайдың дағдарыстЫ қаржылық жағдайы -
4а. меншікті айналым капиталының жетіспеушілігі (-);
46. қорлардың ұзақ мерзімді қалыптасу көздерінің жалпы 

молшерінің жетіспеушілігі (-);
4в. қорлардың негізгі қалыптасу көздерінің жалпы 

молшерінің жетіспеушілігі (-).

3.7. Кәсіпорынның баланс өтшділігін талдау

Баланс өтімділігін талдау мәселесін қарасгырар алдыңда, 
жалпы актпвтердің, баланстың және кэсіпорьшның «отімділігін» 
анықтап алу керек.

Өтімділіктің екі түжырымдамасы белгілі. Бірінші 
түжырымдама бойынша отімділік: кэсіпорының өзінің қысқа 
мерзімді міндеттемелерін отеу қабілеттілігі ұғынылады. Екінші 
гүжырымдама бойынша, өтімділік -  бүп ағымдағы ақша 
қаражаттарьша айналуға дайындығы мен жылдамдығы.



Баланс өтімділігін талдаудың мэні — активтегі өтімділік 
дәрежесі бойынша топталған каражаттарды пассивтегі 
міндеттемелермен салыстыруда. Актив пен пассив баптары 
белгілі бір тәртіппен топталады, -  отімділігі жогарылардан 
бастап өтімділігі төменгілерге, яғни өтімділігінің төмендеу 
тәртібі бойьшша қайтару уакьггы узақтардан қайтару уақыты 
қысқаларға қарай, яғни қайтару уақытын жоғарылату тәртібі 
бойынша болады.

Кейде керісінше тэртіп болуы мүмкін, мысалы батыс 
европалык елдерде осыны қолданады. Өтімділік дэрежесіне 
қарай, яғни ақша қаражаттарына айналу жылдамдығьша 
байланысты кәсіпорын активтері келесідей топтарға бөлінеді.

Ең отімді активтер. Әлемдік тэжірибе бойьшша буларға 
кэсіпорьшньщ ақша қаражатгарьшьщ барльщ баптары мен кунды 
қагаздары, яғни қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар жатады.

Ақша қаражаттары мен кунды қағаздар — айналым 
каражатының ең мобильді бөлігі. Ақшамен бірден есеп айырысуға 
болады, ал кунды қағаздар қолма-қол ақшаға тез айналады.

Тез өткізілетін активтер. Буларға қысқа мерзімді дебиторлық 
борьпп, азғымдағы салықтық активтер жэне қысқа мерзімді басқа да 
активтерді жатқызады. Дебиторльщ борыш сомалары есеп 
айырысу шотына белгілі бір уақытта келіп түсіп, булар да өз 
міндетгемелерін төлеуге жүмсалуы мүмкін. Есеп айырысу 
қүжаттары бойьшша жіберілген, сатьш алушьшар уақьпгында 
толенбеген тауарлар бойынша, төлеу уақьпы үзарьш кеткен 
борыштардьщ өтімділігі анағүрлым төмен, себебі толемнің қашан 
келіп түскені белгісіз. Бірақ нарықтьщ экономикада уақытьінда 
кайтарылмайтын борьпптар көбіне болмайды, себебі оны қайтарып 
алуга алдын ала шаралар қолданылады. Кез-келген дебитор 
айьшпүл төлеу қаупінен тіпті банкрот болып жарияланудан 
корқып, өзінің қарыздарьш уақьпъшда төлеуге тырысады. 
Сондьщган нарықгық экономика жағдайында жұмыс істеп жатқаи 
кэсіпорынньщ өтімді қаражаттарын есептегенде ақшя 
каражаттарьша қысқа мерзімді дебиторлық борышьш да қосады. 
Бірақ элі қалыптаспаған нарықгық экономика, инфляхщя,
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оріітгестер арасында шаруашылық байланыстар бүзылған 
жағдайларда дебиторлық борыштың барльны бірдей ақша 
қаражатына тез айнала алмайды.

Күмэнді дебиторлық борыштың үлесінің көп болуы 
кэсіпорынның қаржьшық түрақтылығьша қауіп төндіруі мүмкін. 
Сатуға арналған дайын өнім және материаадық қүндылықгар 
қорьшьщ өтімділігі бүдан да төмен болады, олар негізінен келесі 
топты қүрайды.

Баяу өткізілетін активтер. Баланс активінің бірінші 
болімінің «Қорлар» жэне «Сатуға арналған үзав; мерзімді 
акгивтер» бабтары жэне баланс активінің екінпгі беліміндегі 
«¥зақ мерзімді қаржыльщ инвестиңиялар» бабы.

Бірақ бүл кезде «Алдағы кезең шығындары» бабы есепке 
алынбайды. Бүл топтың активтерін ақшаға айналдыру 
қиынырақ: біріннгі сатып алушьшы тауып алу қажет, ал бүл 
оңай емес жэне белгілі бір уақытты керек етеді. Әсіресе бүл 
аяқталмаған өндіріске тиісті.

Қиьш еткізілетін активтер -  баланс активінің екінші 
бөлімінің адцындағы топтарға енгізілген баптарынан басқа барлық 
баптары. Вкінпгі бөлім жиынынан “¥зақ мерзімді қаржылық 
инвестиңиялар” бабы бойынша сома алынып тасталғаңдықган, 
қиьш өткізілетін активтер қүрамьшда басқа кэсіпорьшдардьщ 
жарғылық капиталға салған салымдары есепке алынады.

Баланс активінің баптары оларды өтімділік дәрежесі 
бойынша топтағанда, басты орынды ең өтімді және эр жақты 
меншік нысаны алады -  кассадағы, банктегі есеп айырысу, 
налюта жэне ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары. Бүдан 
кейін бағапы қағаздарға салынған қысқа мерзімді қаржылық 
ішвестиңиялар, дебиторлармен есеп айырысулар түрады. 
Діаивтің бүл қарастырылған баптары негізіне кәсіпорынның 
« о і  імділігін», яғни активтің бірінші кезектегі міндеггемелерді 
голеу үшін қаражаттар алынатын бөлігін көрсетеді. Өтімділігі 
бүдан төмен элементтер қорлар мен негізгі кашпалдың 
(ішггарьша топтастырьшған. Баланс пассивтері оларды қайтару, 
голеу уақытының мерзіміне байланысты топтастырылэды.
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Неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелер -
буларға уақытында төленбеген кредиторлық борыш қарыздар, 
басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер, жұмыскерлермен 
олардьщ алынған қарыздары бойынша есеп айырысу көлемінен 
асқан мөлшерде жумыскерлерге берілген қарыздар жатады. Бул 
берілген молшерден асу банктің мақсатты карыздарьш өз 
мақсаты бойынша пайдаланбағандыгьш білдіреді және 
сондықган тезірек өтеу ушін неғурлым өтімді активтермен 
қамтамасыз етілуі тиіс.

Қысқа мерзімді міндетгемелёр - пассивтің бірінші 
бөлімінің «Қысқа мерзімді міндеттемелер» баптары, негізінен 
қысқа мерзімді неснелер мен заемдар жэне жумыскерлерге 
алынған қарыздар.

Үзақ мерзімді міндеттемелер -  пассивтің екінші бөлімінің 
«¥зақ мерзімді міндеттемелер» баптары, негізінен узақ мерзімді 
несиелер мен заемдар.

Турақты міндеттемелер — пассивтің ушінші бөлімінің 
«Капитал» баптары.

Баланс өтімділігін анықгау үшін актив пен пассив бойынша 
келтірілген топтар жиындарын салыстыру керек. Баланс толық 
өтімді деп келесідей қатынастарда саналады:

А1 >П1; А2 >П2; АЗ>ПЗ; А4<П4

Басқа сөзбен айтқанда, егер активтің сол алғашқы уш 
теңсіздігін эрбір тобы кэсіпорынның сэйкес міндеттемелер 
тобын жапса немесе оған тең болса баланс өтімді болады, кері 
жағдайда бағіанс өтімді емес.

Жоғарыда келтірілген жуйедегі алғашқы уш теңсіздіктің 
орындалуы төртінші теңсіздікті орындау қажеттілігін туғызады, 
сондықтан актив пен пассив бойынша апғашқы үш топтың 
жнындарын салыстыру маңызды орын алады. Төртінші теңсіздік 
«баланстау» сипатын алады, сонымен қатар терең экономикалық 
мэні бар: оның орындалуын қаржылық түрақтылықтың ең 
төменгі шартгарының сақталғандығын, кэсіпорьшның меншікті 
айналым қаражатының барын дәлелдейді.
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Егер бір жүйенің бір немесе бірнеше теңсіздігітң қолайлы 
нүсқаға қарама-қарсы мәні болса, онда баланс өтімдіггігінің 
абсалютті өтімділікпен азды-көпті айырмашылығы болады. Бұл 
кезде активтердің бір тобы бойынша қаражат жетіспеушілігі 
олардың басқа топ бойынша артылганымен орны толтырылады, 
бірақ өтем тек қүндық мөлшері бойынша жүзеге асырьшады, 
ойткені накты төлем жагдайьшда аз өтімді акгивтер неғұрлым 
огімді активтердің орнын баса алмайды.

Баланстың топтастырылған баптарын кесте түрінде көрсету 
орьшды болады.

«Жолаушьшарды тасымалдау» акңионерлік қснгамының үзақ 
жэне қысқа мерзімді несиелері болмағандықган, басқа «Өркен» 
ондірістік кэсіпорьшньщ материалдарын 14-кестеде паңцаяанамыз.

Кесте 14.
«Өркен» өндірістік кәсіпорынның мэліметтері негізівде баланс 
активінің өтімділік дәрежесі жэне оның пассивінің төлеу мерзімінің 
ніұғылдьшығы бойынша баптарыньщ тобы

Акгив

Сомасы, мың 
тецге

Пассив

Сомасы, мың 
теңге

Төлеу артық- 
тъиы(+), 

жетіспеуші-лігі 
(-)

2010
жыл

2011
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2010
жыл

2011
жыл

Кң өтімді 
ііісгивтер 122 3751

Төленуге тиісті 
міндетгемелер 22352 26564 -22230 22813

Тез
«гіюзілегін
шаивтер

18448 10168
Қысқа мерзімді 
міндеттемелер 5750 2550 +12698 +7618

1>ляу
іпкізілегін
.чсгивтер

7100 11745
Үзак мерзімді 
міндеттемелер 735 735 +6365 +10740

Қиын
ткізілетін
шсгивтер

64896 62944
Тұрақгы
міндеттемелер 61756 58489 +3140 +4455

Жиыны 90566 88338 Жиыны 90566 88338 - -



Төлем қаражатгарының бірінші тобы ең өтімді активтер 
төлем міндетгемелерін айтарлықтай жауып тұрған жоқ, ал 
екінші бөлігі керісінше. Актив пен пассив баптарының бірінші 
тобының жиындарын салыстыру жақында келіп түскен кірістер 
мен төлемдердің (үш айға дейінгі) катынасын көрсетеді.

Актив пен пассив баптарьшьщ екінші тобын салыстыру 
жақын уақытта күтілетін төлем тэртібінің (үш айдан алты айға 
дейін) жағдайының жақсаруы немесе нашарлауы туралы 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, баланс активі мен пассиві бапгарының 
бірінші жэне екінші топтарын салыстыру ағымдағы өтімділікті 
анықтауға мүмкіндік береді. Ол қарастырылып отырған 
мерзімге жакын уақыттағы кәсіпорынның төлем қабілеттілігін 
(төлем қабілетсіздігін) көрсетеді. Талданып отырған 
кәсіпорында 2010-2011 жылдары баланс баптарының осы екі 
тобының мәліметтері бойынша телем қабілеттігі болмаған. Ең 
өтімді және тез өткізілетін активтердің сомасы 2010 жылы 18750 
мың теңгені (122+18448) қүрады, ал тез қайтарылуға тиіс жэне 
кысқа мерзімді міндеттемелердің, яғни жалпы ағымдағы 
активтер — 28075 мьщ теңгені' (22352+5750), бүл 9505 мьщ 
теңгеге (22203+12698) төлем қаражатынан көп. 2011 жылы 
төлем жетіспеушілігі 15195 мың теңгені (3751+10168) -  
(26564+2550) = 13919 -  29114 немесе (-22813+7618) құрады.

Баяу өткізілетін активтерді үзақ мерзімді міндеттемелермен 
салыстыру перспективалы өтімділікті бейнелейді жэне болашақ 
кірістер мен төлемдерді салыстыру негізінде төлем 
қабілеттілігін жобалауды көрсетеді, яғни кэсіпорынның бүдан 
да алыс алдағы уақытқа қаржылық жағдайының жақеаруы 
немесе нашарлауын алдын ала біліп отыруға мүмкіндік береді.

Талданьш отырған кэсіпорында 2010-2011 жылдары төлем 
қаржаттарыньщ айтарлықтай айырмашылығы болған. Егер 2010 
жылы оның мөлшері 6365 мың теңге болған болса, 2011 жылы 
10740 мыңтеңгенІ қүрады немесе есепті жылы 1,7 есе оскен.

Баланс активі мен цассиві баптарының төртінші тобыньщ 
жиындарын салыстыру кэсіпорьшның оның иеленушілері
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алдындағы міндеттемелерін жаба алу мүмкіндігін көрсетеді. 
Гіірак бүл кәсіпорын жабылатын кезде ғана керек болады, ал 
үздіксіз принципін сақтау немесе жүмыс жасап жаткан 
кәсіпорын үшін шаруашьпіық субъектінің мешпікті айнаяым 
капиталының бар болуы талап етіледі. Ол үшін жоғарыда 
келтірілген теңсіздік сакталуы тиіс: яғни меншікті
қаражаттардың көзі иммобильді активтерден көп болу керек.

Талданып отырған кәсіпорында бүл теңсіздік еақгалмаған.
2010-2011 жылдары баланс активінің баптарының 

жиынынан сәйкес 3140 мың теңге және 4455 мың теңгеге көп 
болған, бүл кәсіпорынның қаржылық жағдайының 
нашарлағанын керсетеді, себебі оның үздіксіз қызметін жүзеге 
асыру үшін меншікті айналым кагшталы болмаған.

Берілген схема бойынша жүргізіліп жатқан талдау 
уақытылы есеп айырысу мүмкіндіктері бойынша қаржылық 
жағдайды толығымен көрсетеді. Алайда ол берілген кезеңдегі 
кэсіпорынның нақты қаржыльщ жағдайын эрқашан дэл көрсете 
алмайды, оның себебі - бухгалтерлік есеп берулер негізінде 
сыртқы талдау жүргізіп жатқан талдаушының ақпараттарының 
шектеулілігінде. Бүл жағдайда басты назарды дебиторлық 
борышқа аудару керек, себебі ол ақша қаражатына ең жақын түр 
және қысқа мерзімді қарыздар бойынша борыштарды жабудың 
негізгі көздері болып табылады.
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4-тарау
ПАЙДА МЕН  ЗИЯН ТУРАЛЫ  ЕСЕП  БЕРУ

4.1. Пайда мен зиян туралы есеп беру нысанының 
маңызы мен мазмуны

Пайда мен зиян туралы есеп беру нысаны табыс пен шығыс 
шотгарын ашью, оларға шолу жасайды. Табыстар мен шығыстар 
туралы есеп беру келесі көрсеткіштерден турады:

- өнімді, жумысты, қызметті сатудан түскен табыс (ҚҚС, 
акциздер және басқа міндетгі төлемдер мен салықтар 
щегертілген түрінде көрсетіледі, қайтарылған тауар қүнын, 
бағадан жэне сатудан жасалған жеңілдіктерді қоспағанда);

- сатылған өнімнің, жумыстың, қызметтің өзіндік қүнына 
кэсіпорынның нақгы шығындары, яғни өнімді, жүмысты, 
кызметті өндірумен байланысты тікелей шығындар кіреді;

- жалпы табыс - өнімді, жүмысты, қызметті сатқаннан 
түскен табыстан өнімнің нақгы өзіндік қүнын алып тастағаннан 
соң шығатын қаржылық нәтижесі;

- қаржыландырудан түскен табыс - пайыздарды қайтару 
бойынша табыстары;

- басқа да түскен табыстар - кәсіпорынның негізгі 
кызметімен байланысты емес операциялардан алынған табысы 
(негізгі куралдарды, материалдық емес активтерді, бағалы 
кағаздарды сатқаннан, субсидия, т. б.);

- өнімді сату және қызмет көрсетуге кеткен шығыстар - 
өнімнің, жүмыстың, қьиметтің өндірістік өзіндік қүнына 
жатпайтын тасымалдаумен, буып-түюмен, өнімді сату жэне 
қызмет көрсетумен байланысты шығыстары;

- экімшілік шығыстар - өнімнің, жүмыстың, қызметтің 
өндірістік өзіндік қүнына жатпайтын жалпы жэне әкімшілік 
шығыстары; пайыздарды төлеу бойынша шығыстары;

- қаржыландыруға кеткен шығыстар - пайыздарды төлеу 
бойынша шығыстары;

- басқа да кеткен шығыстар -  кәсіпорынның басқа да 
негізгі емес қызметті көрсетумен байланысты басқа да кеткен 
шығыстары;
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- үлестік қатысу әдісімен есептелген үйымдардың 
табысы/шығысы - үлестік қатысу әдісімен есептеяген 
ұйымдардың табысы/шығысьшың үлесі;

- кезеңдеғі тоқтатылған қызметтен табыс/шығыс - жалпы 
табысты есепке ала, кейінгі табыстар мен шығыстарының 
айырмасы;

- тоқтатылған қызметтен табыс/шығыс - тоқтатылған 
қызметпен байланысты табыс/шығысы;

- сальпс салынғанға дейінгі табысы/шығыс - кезеңдегі 
тоқтатьшған қызмет жэне тоқтатылған қызмет біріктіргеннен 
алынған табыс/шығыс;

- корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс -  №12 
«Табысқа салынатын салық» ҚЕХС ережесіне сәйкес салынған, 
есептік кезең үшін анықталған табыс салығы бойынша шығысы;

- кезеңдегі азшьшық үлесін есептемегендегі жиынтық 
табыс/шығыс - салық салынғанға дейінгі табыстан табыс салығы 
бойынша шығысын шегергеннен соң алынған табысы (зияны);

- кезеңдегі жиынтык табыс/шығыс - есептік кезеңде 
азшыльщ үлесін есептегендегі кәсіпорынньщ қызметінен алған 
қаржылық нәтижесі.

№1 «Қаржылық есептілікті беруді үсыну» қаржылық есеп 
берудің халықаралық стандарттарына сәйкес «Пайда мен зиян 
туралы есеп берудің» жаңа нысаны 15-кестеде беріжен.

Кесте 15.
«Пайда мен зиян туралы есеп берудің» жаңа нысаны

Көрсеткіштер атауы
Қатар
коды

Есепті
кезең
соңы

Есепті кезең 
басы

1 2 3 4
Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден 
гүскен табыс 010

Онімді сату және қызмет көрсетудің өзіндік
ҚҮ -НЫ

Э20

Жалны табыс (ОІОқ. — 020қ.) 030
Қаржьшандырудан түскен табыс 040
Ііасқа да түскен табыстар 050
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15-кестенің жалғасі,і

1 2 3 4
Өнімді сату және қызмет көрсетуге кеткен 
шығыстар

060

Әкімшілік шығыстары 070
Қаржыландыруға кеткен шығыстар 080
Басқа да түскен шығыстар 090
Үлестік қатысу әдісімеи есептелген 
У-йымдардың табысы/шығысы улесі

100

Кезеңдегі тоқіатылған қызмегіен 
габыс/шығыс
(030қ.+ 040қ.+ 050қ.- ОбОқ. - 070қ. -  080қ. -  
090қ.+/- ІООқ.) 110
Тоқгатылған қызмегген табыс/шығыс 120
Салық саліаніа  дейінгі табыс/шығыс 
(110қ.+/- 120қ.) 130
Корпоративтік табыс салығына кеткен 
шығыстар 140
Кезевдегі азшылық үлесін есептеме- 
гендегі жиынтық табыс/шығыс 
ПЗОқ.- 140қ.) 150
Азшылық үлесі 160
Кезеңдегі жиынтық табыс/шығыс 
(150қ.- ІбОқ.) 170

•-

Ажцияға табыс 180

Сонымен, қаржьшық-шаруашылық қызметінің нәтижелері 
жаңа стандарттарға сэйкес: 6000 -  «Өнімді сатудан жэнс 
кызметтен түскен табысы»; 6100 -  «Қаржыландьфудан түскен 
табысы»; 7000 -  «Сатылған өнімнің жзне қызметтердің өзіндік 
қүны»; 7100 -  «Өнімнің жэне кызметтердің өткізу барысында 
жүмсалған шығындары»; 7200 — «Әкімшілік шығындары»; 7300
— «Қаржыландыруға кеткен шығыстар»; 7700 -  «Табыс салығы 
бойынша шыққан шығындары»; 6200 -  «Басқа да табысы»; 6300, 
7500 — «Төтенше жағдайдан жэне тоқгатылған операңиядан 
келген табыстары (зияндары)»; 6400, 7600 -  «Басқа үйымдарға 
үлестік қатысудан түскен табысы (зияны)» шоттарының 
деректерінің негізінде шығарылады. Басқаша айтқанда, есеи



беруге қажетті барлық деректері бухгалтерлік есеп шоттарында 
ісорініс тапқан мэліметгерден тікелей алынады.

4.2. Пайда мен зиян туралы есеп беру - қаржылық 
нәтиже айнасы

Бұл есеп беру ұйым қызметтерін талдауға көмектеседі, ол 
пайданьщ қалай қальштасатындығын көрсетеді. ¥йьш
қызметінің басты қағидасы пайдалы шаруашылық болу 
болғандықтан, бұл эсіресе маңызды болып табылады. ¥йым 
пайдасы -  бұл шаруашылық нэтижесінде капиталды көбейтетін, 
габыс пен шығыс арасындағы айырмашьшьпсгы көрсететін ұйым 
қызметінің қаржьшық нәтижесі.

Табыс -  ұйымның жиынтык міндетгемесінің өсуімен 
байланыссыз, ұйым активтерінің жалпы сомасының өсуі. 
Мысалы, ұйым өзінің кассалық қалдығын көбейтетін несиелер 
бойынша пайыздьщ табыс алады. Табыс -  сондай-ак ұйымньщ 
активтерін азайтпай, жиынтық міндеттемесінің азаюы. Бұндай 
жағдай жиі болып тұрмайды. Мысал ретінде мьшадай болуы 
мұмкін, кредитор өзіне осы ұйымнан тиесілі қарызды ерікті 
түрде жоюы мүмкін. Табыстар аныктамасын қарастырған кезде, 
үйым табыс алған жағдайда активтер мен пассивтер арасьшдағьі 
айырмашылықтың ұлғаюын оңай байқауға болады. Актив пен 
міндеттеме арасьшдағы айырмашьшық капитал болып 
табылатындықтан, табыс алу капиталдың өсуіне экеледі.

Шығын -  бүл үйымның жиынтьщ міндеттемесінің 
қысқаруьшан тыс үйымның жиынтық активтерінің азаюы. 
Мысалы, үйым кассадағы қалдықгы қысқарта отырып, өз 
қызметкерлеріне жалаіды төлеуі тиіс. Сондай-ақ, шьнындар - бұп 
активтердің өсуімен байқалмайтьш жиьштык міндеттемелерінің 
өсуі. Мысалға, ұйым пайыз төлеу жолымен өзінің клиентінің 
іабысын көбейте алады. Актив пен міндеттеме арасындағы 
айырма шығындарды төлеуде кезінде қысқарады, тиісінше 
капитал азаяды.



Пайда, табыс жене шығыс -  экономикалық ұғымдар. Бұл үш 
қүрауыштьщ экономикалык үғымнан өзгеше есептік үғымы да 
бар. Есептік мерзімдегі табыс жэне шығыс баптарындагы 
'өзгерістер тіркелімдері үздіксіз жүргізіледі, ал капитал көлемі 
өзгеруінің таза есептік жазулары осы есепті мерзімнің аяғьшда 
ғана енгізіледі. Экономикалық мағынада капитал табыс алғаи 
бойда көбейеді.

Кейбір жағдайларда бухгалтерлік есептің ережелері табыс 
алу немесе шығындарды төлеу ретінде табыстар мен шығындар 
туралы есептілігінде капиталдың көбеюін немесе азаюын 
тіркеуге рүқсат бермейді. Мүндай жағдай негізгі қъгзметтіц 
бөлігі емес жэне сирек кездеседі. Бүл бапты табыстар мен 
шығыстар есебіне кіргізу былықпа тугызуы мүмкін.

¥йымның ғимараттары мен құрал-жабдықтарының 
нарықтық қүнының өсуі баланстың есеп беруде актив пен 
капиталдың есуі ретінде танылуы мүмкін, бірақ жылдық 
жиынтық табысқа енгізілмейді.

Сондай-ақ, табыс пен шығьш арасын да айыра білу қажет. 
Ол тартылған ресурстарды қаншалықгы тиімді пайдаланып 
жатқанын көрсетеді.

Кезең ішіндегі табыс пен шьнын туралы ақпарат пайда мен 
зиян туралы есебінде бейнеленеді (3-қосымша).
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5-тарау
ЛҚПІЛ ҚАРАЖАТЫНЬЩ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ

5.1. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп 
беру нысанының маңызы мен мазмүны

Ақша қаражатының қозғалысы турапы есеп беру №7 «Ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есеп беру» ҚЕХС ережесінің 
•іапаптары бойынша жасалады. Есепте негізгі (немесе 
операциондық), иивестиңиялық жэне қаржы жөніңдегі қызметін 
жүзеге асыру нәтижесінде алынған ақшалай қаражат ағьгаы 
(тасқыны) туралы барлық деректері, сондай-ақ қаржы 
қызметінде пайдаланылатын таза ақшалай каражаты, ақшалай 
қаражаттың жэне олардың эквивалентгерінін таза көбеюі, 
жылдың басындағы жэне аяғындағы ақшалай қаражат пен оның 
эквивалентгері көрсетіледі.

№7 «Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру» 
ҚЕХС сәйкес субъектгер жасаған «Ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы есеп беру» заңды түлғаньщ қаржылық 
жағдайындағы өзгерісті бағалауға мүмкіндік береді, бүл оларды
есепті кезең ішіңдегі операңиондық (кіріс алатьш негізгі қызмет 
пен инвестиңиялық жэне қаржы қызметтеріне жатпайгын өзге 
де кызметі), инвестиңиялық (үзақ мерзімді алашақгарды сатып 
алу мен сату) жэне каржылык қызметі (жеке капиталы мен заем 
қаражатгарының мөлшері жэне қүрамындағы өзгеріс нэтижесі 
болып табылатын заңды түлғаның қызметі) түрғыдан алғанда 
қаражаттардың түсуі мен жүмсалуы туралы хабарламамен 
қамтамасыз етеді. Акша қаражаттарының қозғалысы туралы 
есеп субъекттің есепті жылдың ішіндегі қаржылық есебінің 
қүрамында беріледі.

Ақша қаражаттарыньщ қозғалысы операңиондық, 
инвестиңиялық жэне қаржылық қызметі түрғысынан алған 
мағлүматтардың мазмүнын ашу үшін керек, мүның өзі заңды 
іүлғаның қаржы жағдайьш жэне қызмет түрлерінің ықпалын 
бағалауға мүмкіндік береді.



Инвестициялық қызметтен тусетін ақша қаражаттарьшың 
қозғалысын ашып көрсеткен кезде тура эдіс пайдаланылуы 
мүмкін, бүл эдіс жағдайында ақшалай түсім қаражаттары мен 
төлемдердің негізгі түрлері ашып көрсетіледі, не жанама эдіс 
пайдаланылуы мүмкін, бүл эдіс жағдайында ақшапай түсім 
қаражаттары мен төлемдердің негізгі түрлері ашып көрсетіледі, 
не жанама әдіс пайдаланылуы мүмкін, бүл эдіс жағдайында таза 
табыс пен зиянға ағымдағы активтер мен міндетгемелерге, ақша 
операцияларының өзгерістеріне, сондай-ақ инвестициялық 
немесе қаржылық қызметтің нәтижесі болып табьшатын 
кірістеріне немесе зияндарына қарап түзетулер енгізіледі.

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру — бүл 
ақша қаражатгары мен олардың эквиваленттерінің келіи 
қүйылуы мен шығысталуы. Ақша эквиваленттерінің қысқа 
мерзімді каржы инвести-циялары (мерзімі бір жылдан кем) жэнс 
облигация, қазынашылық векселі жэне тағы басқалар сияқгы 
өтімді бағалы қағаздар жатады.

Ақша түсімдері туралы ақпарат, біріншіден кәсіпорынньщ 
ақша қаражаттарымен олардың эквивалентгерін табу қабілеті, 
сондай-ақ ақша түсімдерін пайдаланудағы кәсіпорынның 
мүқгажын бағалауға көмектеседі. Екіншіден, кәсіпорынның таз;і 
активтеріндегі өзгерісті, оның қаржы қүрылымьга, сондай-ақ 
өтімділік пен төлем қабілетін бағалауға көмектеседі.Үшіншіден, 
эр түрлі кәсіпорындардағы операхщялық қызмет туралы есен 
берулерді салыстыруға мүмкіндік береді.

Ақша қаражаттарының қозғалысы операциондық, 
инвестициялық жэне қаржылық кызметі түрғысынан алғап 
мағлүматтардың мазмүнын ашу үшін керек, мүның өзі заңцы 
тұлғаның қаржы жағдайын және қызмет түрлерінің ықпалып 
бағалауға мүмкіндік береді.

Халықаралық қаржылық қорытынды есеп стандарттары сай 
қаржылық қорытынды есеп қүрамына енгізілетін қосымша 
үлгінің бірі «ақша қозғалысының қорытындысы үлгісі» болып 
табылады. Негізінен бұл үлгі баланс жэне табыстар меп
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шығысхар жөніндегі қорытьшдыньщ жекелеген баптарьш 
ақшаиай өлшеммен өлшеп көрсетуге арналған. Ақша 
қозғалысын қорытындылауға арнаяған қорытынды есептің осы 
түрінің негізгі мақсаты сыртқы жэне ішкі пайдалгінушыларға 
ақша қаражаттары қозғалысы жөнінде ақпараттар дайындап 
беру болып табылады.

Ақша қаражаттарының қозғалысы онераңиялық, 
инвестиңиялық жэне каржылық қызметі тұрғысынан алған 
мағлүматтардың мазмұнын ашу үшін керек, мүньщ озі заңды 
түлғаньщ қаржы жағдайын жэне қызмет түрлерінің ықпалын 
бағалауға мүмкіндік береді.

Операңиялық қызметтегі ақша қозғалысын аныктау үшін 
тікелей жэне жанама әдістер пайдаланьшады.

Тікелей эдісте ақша қозғалыстарының негізгі түрлері 
ашылады.

Жанама әдісте таза табыс немесе зиян өзгерген ағымдағы 
акіивтер мен міндеттемелеріне, ақшасыз операцияларына, 
сондай-ақ өткен жылдармен салыстыра отырьш, қаржылық жэне 
инвестиңияльщ қызметтердің нэтижесі больга табылатын 
табыстар мен шығыстарға түзету жасалады.

Темендегі 16-кестеде тікелей эдісті қолданыи жасалған 
ақша қозғалысы жөніндегі қорытьщды есеп үлгісі берілген.

Кесте 16.
2005 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойыиша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру

№ Көрсеткіштер Жолдың
кодтары

Есепті
кезең

Есепті
кезең

1 2 3 4 5
Операциялық қызметтен түскен ақша 
қаражаттарының қозгалысы

1. Түскен ақша қаражаттарының барлығы: 100
- дайын өнімді өткізуден түскен ақша 110
- аванстар 120
- сыйақылар, дивиденттер жэне т.б. 130
- басқалай түсімдер 140
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16-кестеиің жалғасы

1 2 3 4 5
2. Ақша қаражаттарының есептен 

шығарылуы, барлыгы оның ішінде: 200
Тауарлар мен қызметтер үшін қоюшыларға 
төленген ақшалар 210
Тауарлар мен кызметгер үшін қоюшыларға 
төленген ақшалар 220
Төленген еңбекақылар 230
Жинақтаушы зейнетақы қорларьша 
төлемдер 240
Бюджетке төленетін салықтар мен басқа да 
міндетгі төлемдер 250
Сыйақыларды төлеу 260
Баска да төяемдер 270

3. Оиерациялық қызметтен түскен ақша 
қаражаттарыныц таза сомасы
Инвестициялық қызметген түскен ақша 
қаражатының қозғалысы
Түскен ақша қаражаттарының барлығы 300
Оның ішіңде:
Материалдык емес активтерді сатудан 310
Негізгі құралдарды сатудан 320
Басқалай ұзақ мерзімді активтерді сатудан 330
Баска ұйымдарға берілген займдарды жабу 340
Қаржылық инвестицияларды сатудан 350
Түскен басқалай ақшалар 360

4. Ақша қаражаттарын есептеу, шығару, 
барлығы 400
Соның ішінде:
Материалдық емес активтерді сатудан 410
Негізгі құралдарды сатудан 420
Басқалай ұзақ мерзімді активтерді сатудан 430
Қаржыяық активтерді сатып апуға 440
Баска ұйымдарға берілген займдарды жабу 450
Басқалай төлемдер 460
Инвсстициялық қызметтен түскен ақша 
қаражатының таза сомасы
Қаржылық қызметтен түскен ақша 
қаражаттарының қозғалысы
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16-кестенің жалғасы

1 2 3 4 5
5. Ақша қаражаттарыньщ  тусүі, барлығы 500

Оның ішінде:
Акциялардан жэне басқа да бағалы 
эмиссияланған акциялардан және басқалай 
құнды қағаздардан алынған займдар 510
Алынған займдар 520
Басқалай түскен ақшалар 530

6. Ақша қаражаттарын есептен шығару 
баряығы 600
Оның ішінде:
Займдар құнын өтеу 610
өз меншігіндегі акцияларды алу 620
Дивиденттерді төлеу 630
Басқалай төлемдер 640

7. Қаржылық қызметгеи түскен ақша 
қаражаттарының таза сомасы
Ақша қаражаттарының жныны:
Есепті кезең басындағы ақша 
қаражатымен олардың эквнвалент-тері
Есепті кезең соңындағы ақша қаражаты  
мен олардың экви-валенттері

Ақша қозғалысының қорытынды есебінің есві формасы 
(14-кесте) мен жаңа формасын (16-кесте) салыстырьш көрелік.

5.2. Операциоңдық, инвестициялық жэне 
қаржылық қызметгер

Операциондъщ цызметтегі ақша козғалысын анықтау үшін 
гікелей жэне жанама эдістер иайдаланылады.

Тікелей эдісте ақша қозғалыстарының негізгі түрлері 
ашылады. Мысалға, өнімді сатудан түскен түсімнен сатьш 
алынған материалдардың барлык төлем түрлерін, ҚЩП (көлік- 
дайындау шығыстарыньщ) толемін, несие үшін пайыздық 
големдерін, бюджетке тиесілі төлемдерін шеғереді. 
Операпиондық қызметте тікелей эдісті пайдаланған ікезде, ақша 
қаражатының түсуі мен шығуының нәтижесі: өнімді, жүмысты,
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кызметті сатқаннан түскен түсімнен, алынған аванстан, 
пайыздан, дивидендтен, роялтнден жэне т.б. табыстардан; 
жабдықтаушылармен жэне мердігерлердің қарызын төлегеннен, 
берілген аванстан, төлеген жалақыдан, бюджет пен бюджеттен 
тыс төлемдерінен жэне т.б. шыгыстарьшан түрады.

Жанама әдістер -  бүл эдісте таза табыс немесе знян өзгерген 
ағымдағы активтер мен мівдетгемелеріне, ақшасыз 
операцияларына, сондай-ақ өткен жылдармен салыстыра отырып, 
қаржылық жэне инвестициялық қызметіердің нәтижесі больш 
табьшатьш табыстар мен шығыстарға тұзету (корректировка) 
жасалады. Бүл әдісте баланс мэліметтері мен қаржьшьщ- 
шаруашылык қызметінің нэтижесі туралы есеп беру мэліметтерін 
негізге алады. Бүл әдіс қаржьшык-шаруашьшық қызметінің 
нэтижесі туралы есеп берудің эрбір баптарына түзету енгізуді 
көздемейді. Тек қана таза табыс сомасын өткен жылдармен 
салыстыру арқылы есептік кезеңнің корсеткіштеріне түзетулер 
енгізіледі. Келесі кестеде таза табысты түзету керсетілген.

Кесте 17.
Таза табысты (зиянды) тузету

Таза табысты түзететін 
операциялар

Түзетуді жүргізудің тэртібі

Материалдық емес активтер мен 
негізгі кұралдар бойын-ша 
есептелген амортизация-сы

Есептелген амортизация сомасы таза 
табыс сомасына қосылады, өйтеені ол 
акша қаражатгарынын шығысьш 
әкелмейді.

Ағымдағы активтердің со- 
масының өзгерістері: деби- 
торльщ қарыздар, қорлар 
(запастар), болашақ кезеңнің, 
шығыстары, басқа да ағымдағы 
активтер, т.б.

Егер ағымдағы активтер өсетін болса, онда 
ағымдағы ақша қаражаттары азаяды, ал 
егерде керісішне болса, онда ақша 
қаражаттары өседі, онда олардан түскен 
табысы да көрсетеді.

Ағымдағы міндетгемеяердің 
сомасының өзгерістері (қысқа 
мерзімді банк несиелерін 
қоспағанда), кредиторлык 
қарыздар, салық телемдері, басқа 
да ағымдағы міндеттемелер

Ағымдагы міндеттемелердін сомасы өссе, 
ақша ағымынын сомасы да өседі, егер 
міндеттемелер азайса, онда ақша 
қаражаттары да азаяды, онда олардан 
алынған шығысы да көбейеді.
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Енді инвестициялық жэне қаржылық қызметғен түсетін 
ақша ағыны жөніндегі мэліметтерді сипатгайық. Инвестициялық 
қызмет — үзақ мерзімді активтерді сатып алу, сату және берілген 
несиені өтеу жэне апу. Инвестициялық қызметке мыналар 
жатады:

- негізгі қүралдарды, материалдық емес активтерді жэне 
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан, қаржылық 
инвестицияны сатудан, басқа кәсілорындардан алынған карыз 
қаражаттары жэне басқа да түсімдер;

- негізгі күралдарды, материалдық емес активтерді жэне 
басқа да үзақ мерзімді активтерді сатьш алуға жүмсалған ақша 
қаражатгарының шығысы;

- қаржьшық инвестицияларды алу, басқа кэсіпорындарға 
қарыз ақша беру, басқа да төлемдер.

Инвестициялық қызмет бухгалтерлік баланстыц үзақ 
мерзімді активтерінің қүрамына кіреді. Оған қаржылық 
инвестицияға эсер ететін операциялар да кіреді. Инвестициялык 
қызмет қаржьшық-шаруашьшық қызметінің нэтижесі туралы 
есеп беруінде көрініс табады, онда ол акцияларды сатудан 
алынған табыс немесе шығыс ретінде керінеді, сондай-ақ негізгі 
күралдарды жэне басқа да сатудың нәтижесі көрініс табады.

Қаржылык қызмет меншік капиталы мен қарыз 
капиталының қүрамы мен мөлшерінің өзгерісінің нэтижесі 
болып табылады.

Оған мыналар жатады:
- шығарылған акциядан түскен ақша қаражаттары және 

басқа да бағалы қағаздарды сатқаннан алынған банктік және 
банктік емес несиелер, басқа да түсімдер;

- алынған банктік жэне банктік емес несиелерді өтеуге 
жүмсалған ақша қаражатгары;

- ез акционерлерінен акциясын сатып алу үшін жүмсалған 
қаражатгар, дивиденттер жэне басқа да жүмсалған қаражаттар.

Кәсіпорын қаржылық, инвестициялык жэне ақшасыз 
операцияларды жүзеге асыруы мүмкін. Оларға: материалдық 
емес активтерді жэне негізгі қүрапдарды үзақ мерзімді несиенің
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есебінен алу; кредиторлық қарызды кредиторға акцияны жэне 
басқа да бағалы қағаздарды беру жолымен өтеу; басқа 
кәсіпорынның акцияларын сатып алынған тауарларға жэне 
дайын өнімге айырбастау жолымен алу жэне т.б. жатады.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру үшін 
арнайы эзірленғен кестелерді (таблнцаны) пайдаланады, онда 
келесі ақпараттар келтіріледі (ақша қаражатының қозғалысын 
жанама әдіспен есептеу):

- өткен жэне есептік жылдағы баланс, оның барлық 
баптары салыстырылады жэне олардың эрқайсысы бойынша 
ауытқуы анықталады (+,-);

- өткен жэне есептік жылдағы қаржылық-шаруашылық 
қызметінің нәтижесі туралы есеп беру, оньщ барлық табыстары 
мен шығыстары, сондай-ақ есентік кезеңнің соңьшдағы 
таратьшмаған табысы (зияны) салыстырылады.

Инвестициялық қызмет нэтижесінде пайда болатын ақша 
козғалысының мысалына:

- ақшаньің түсуі:
- материалды емес активтерді, неғізғі қуралдарды жэне 

басқа да узақ мерзімді активтерді, қаржылық инвестицияларды, 
басқа да қуқылы тулғалардың займдарын берген займдарын 
баскадай жолдармен тускен ақшалардың кіріске алынуы;

- ацшаның азаюы:
- материалды емес активтерді негізгі қуралдарды жэне 

басқа да узақ мерзімді активтерді, қаржьшық инвестнцияларды, 
баска да куқылы тұлғалардың зайымдарын сатып алуға, басқа да 
төлемдерді өтеуге жумсалған ақшапар жатады.

Қаржылық қызмет нәтижесінде пайда болатын акша 
қозғалысының мысалына:

- акшаның түсуі:
- акциялар және басқа да кунды қағаздар шығарудаи, 

банктердің зайымдарын алу, баскадай жолдармен тускен 
ақшалардың кіріске алынуы;

- акшаныц азаюы;
- банктер шығарған зайымдарды өтеуге, өз меншігіндегі
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акцияларды сатып алуға, дивидеядтер төлеуге, басқалай 
і олемдерді өтеуге жүмсалған ақшалар жатады.

Мәліметтерді салыстырудың нэтижесінде қандайда қызмет 
түріне (операциондық, иивестициялық немесе қаржылық) 
сомалардың үлес салмағын анықтауға болады. Осы әзірленген 
кестелердің мәліметтеріне шолу жасап. есеп беруге түзетулер 
енгізу мүмкіндігі туады. Операциондық қызметтен түскен ащпа 
қаражаттарының қозғалысьш тікелей әдіс бойынша анықгаған 
ксзде, олардың козғалысына эсер ететін факторлардьщ мазмүны 
ашылады, яғни ақшалай жэне ақшасыз жасалған 
операцияларының ара жігі ашылады. Егер де операциялар озінің 
экономикалық мазмүны бойьгаша біртектес болып келсе, онда 
олар есеп беруде бір бапқа біріктірілуі мүмкін. Қаржылық есеп 
берудің халықаралық стандарттары бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру нысаны
І8-кестеде корсетілген.

Кесте18.
Ақша қаражаттарының.қозғалысы туралы есеп берудің жаңа нысаны

Керсеткіштердің аталуы Жол
кодтары

Есеші
кезең

Есепті
кезең

1 2 3 4
(. Операциялық қызметтен түскен ақша 
қаражаттарыныц қозғалысы
'Гүскен ақша қаражаттарыныц барлығы, 010
оның ішінде:

тауарларды сатудан 011
қызметтер көрсетуден 012
алынған аванстар 013
Дивидендтер 014
басқалай түскендері 015

2. Ақша қаражаттарының есептен 
шығарылуы, барлығы оның ішіңде:

020

Тауарлар мен қызметтер үшін қоюшыларға 
толенген ақшалар

021

Ііерілген аванстар 022
Геленген еңбекакылар 023
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18-кестенің жалғасы

1 2 3 4
Займдар бойынша сыйаьдылар төлеу 024
Корпоративтік табыс салығы 025
Бюджетке теленетін басқалай төлемдер 026
Басқалай төлемдер 027
3. Операциялық қызметтен ақша 
қаражаттарының таза сомасы

030

II. Инвестициялық қызметтен ақша 
қаражатының қозғалысы
1. Түскен акша қаражаттарының барлығы, 040
Оның ішінде:
Негізгі құралдарды сатудан 041
Материалдық емес активтерді сатудан 042
Басқалай ұзақ мерзімді активтерді сатудан 043
Қаржылық активтерді сатудан 044
Басқа уйымдарға берілген займдарды жабу 045
Фьючерстік жэне форвардтык келісім 
шарттар, опцион, своптар

046

Түскен басқалай ақшалар 047
2. Ақша қаражагтарын есентеу, шығару, 
барлығы

050

Соның ішінде:
Негізгі қүралдарды сатып алуға 051
Материалдық емес активтерді сатып алуға 052
Басқалай үзақ мерзімді активтерді сатып алуға 053
Қаржылық активтерді сатып алуға 054
Басқа үйымдарға займдар үшін 055
Фьючерстік жэне келісім шарттар, опцион 
мен своптар үшін

056

Басқалай төлемдер 057
3. Инвестицинлық қызметтен түскен ақша 
қаражаттының таза сомасы

060

ПІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша 
қаражаттарының қозғалысы
1. Ақша қаражаттарының түеуі, барлығы 070
Оның ішінде:
Акциялардан және басқа да бағалы 
эмиссияланған акциялардан жэне баскалай 
қүнды қағаздардан алынған займдар

071
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18-кестенің жалғасы

1 2 3 4
Алынған займдар 072
Қаржыяық жалдан алынған сыйақылар 073
Ііасқалай тускен ақшалар 074
2. Ақша қаражаттарын есептен шы-ғару 
барлығы

080

Оның ішінде:
'іаймдар кұнын өтеу 081
оз меншігіндегі акцияларды алу 082
Дивидеітггерді төлеу 083
Баскаларға 084
3. Қаржылық қызметген түскен ақша 
қаражаттарының таза сомасы

090

Жиыны: Ақша қаражаттарының 
(+/-)/030жол+/-060жол+/-090жол
Бсепті кезең басындағы ақша 
қаражатымен олардың эквивалент-тері
Ёсепті кезең сонындағы ақша қаражаты 
мен олардың эквивалент-тері

Ақша қозғалысының қорытынды есебінің ескі формасы мен 
жаңа формасын сапыстырып көрелік. Ескі формада операңюшық 
қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысының түскен 
ақша қара-жаттарьшың ішінде тауарларды сатудан, қызмет 
көрсетуден түскен ақшалай бір бапта көрсетілсе, жаңа форма 
бойынша бөлек керсетілғен. Жаңа формада есептен шығарылған 
ақша қаражаттарының ішінде жинақтаушы зейнетақы қорьша 
төленетін төлемдер бапшасы көрсетілмеғен, сонымен қатар 
жаңа формаға корпоративтік табыс салығы енгізілген.

Инвестиңиялық қызметтен түскен ақша қаражатгарыньщ 
ішінде мынадай өзгерістер бар: жаңа формада түскен ақша 
қаражатгарының ішіне фьючерстік жэне форвардтық келісім 
шарттар, опциондар мен своптар бөлімшесі қосылса, ақша 
қаражаттарьш есептен шығарудың ішіне де фьючерстік жэне 
форвардтық келісімдер, опциондар мен своптар бөлімшесі 
енгізілген.
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Енді қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының 
түсуінің ішінде қаржылық жалдан алынған сыйақылар 
бөлімшесі жоқ болса, ал жаңа формада ол енгізілген. Ескі форма 
Мен жаңа форманьщ ішінде осындай өзгерістер бар.

Төменде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде 22 
желтоқсан № 427 'бүйрығымен бекітіліп, 5 қаңтар 2006 жылы 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген ресми 
күжат болып танылған ақша қозғалысы туралы есеп беру 
формасы көрсетілген (4-қосымша).
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6-тарау
МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ ӨЗГЕРУІ 

ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ

6.1. Капитал туралы түсінік

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кэсіпорьпщар 
өзінің курылуы барысывда, яғни шаруашьшық кызмеіпен 
айналысу үшін белгілі бір мөлшерде мүліктерге не болуы шіс. 
Осы жогарыда аталған мүліктердің ақшалай елшемге 
айналдырылғандағы жиынтығы үйымның меншікті капиталы 
больш саналады. Кәсіпорын аліашқы қүрьшған кезде оның 
капиталы Қазақстан Республикасы заңында қаралған мөлшерден 
кем болмауы тиіс жэне де ол сол үйымның 
күрьштайшыларының, акңионерлерінің ақшалай, затгай және 
басқадай түрде қоғамға қосқан үлестерінен күралады. Бул сома, 
яғни косіпорынның капиталы осы ұйымның қызметі барысында 
тапқан таза табысы және басқа да көздерден, тегін түскен 
мүліктер мен ақшалай қаржылар есебінен өсіп отырады. Жалпы 
кәсіпорынның есебін жүргізу барысьшда жүмыс істеп түрған, 
қызмет атқарушы яғни қолданыстағы капиталы жэне оның 
қүрамы мен қүрылымы бухгалтерлік баланстың активінде 
керсетілсе, ол капиталдың қаржыландыру көздері баланстың 
пассивінде көрсетіледі.

Кәсіпорын мүлкінің қүрамы. ¥йымның барлық мулкі 
(қызмет атқарушы ісапиталы) айналыстан тыс жэне айналыстағы 
аісгивтер болып екіге бөлінеді. Мүліктерді қызмет атқару 
мерзіміне қарай «негізгі (айнальшнан тыс) активтер» жэне 
«айналымдағы активтер» деп екіге бөледі.

Негізгі (айналымнан тыс) активтер негізгі қүралдардан, 
материалдық емес активтерден, қаржылық (үзақ мерзімді) 
инвестициялардан, аяқгаимаған қүрылыстан қүралады. Жалпы 
айнапымнан тыс активтер шаруашьшық субъектінің 
материалдық-техникалық базасын жасауға жэне дамьггуға 
арналады.
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Ал айналымдағы активтер кәсіпорынның қызмет атқаруы 
барысында пайда табуға негізделеді. Соған сәйкес олардың 
қатарына ақша қаражаттары, қысқа мерзімдік қаржылык 
салымдар, тауарлық-материалдық қорлар, дебиторлық 
борыштар және басқа да активтер жатады.

Кәсіпорыи мүліктерінің (капиталының) құралу көздері. 
Кэсіпорын мүлкі оның негізғі қүралдары мен айналымдағы 
каржыларының қүнынан қүралады.

¥йымның меншікті капиталының негізгі көздері больга 
мыначар саналады:

- жарғылық капитал;
- резервтік капитал;
- бөлінбеген пайда.
Шығарылған капитал есебі. Кэсіпорынның жарғылық 

капиталының мөлшері, сол үйымның шығарған акцияларьшың 
түрлері, (жай және артықшылығы бар) акциялардың сандары, 
сондай-ақ бір акцияның атаулы (номиналдық) қүнына сәйкес 
акционерлік қоғамньвд, серіктестіктердің, ондірістік 
кооперативтердің жалпы жиналысында бекітіледі. Жалпы 
кезкелген үйымньщ жарғысы тиісті мемлекеттік органдарда 
(эділет министрлігі) тіркеуден өткізілуі тиіс. Қандайда 
болмасын қоғамның акциясын сатып алатын мүшесі ол 
акцияларды қоғамға немесе үшінші түлғаға сатуға үсыныс 
жасауына қүқы бар.

Кәсіпорындарда жарғылық капиталдың есебі «Жарғылық 
капитал» бөлімшесінің:

- «Жай акциялар»,
- «Артықшылыгы бар акциялар»,
- «Салымдар мен жарналар» -  деп аталатын шоттарында 

есептеледі.
Резервтік капиталдың есебі. Акционерлік қоғамдар мен 

басқа да үйымдар өздерінің таза пайдасы есебінен жоғарыда 
айтылғандай резервтік капитал қүрады. Бүл резервтік 
капиталдың мөлшері қоғамньщ жарғысында белгіленеді. 
Резервтік кахшталдағы жинақталған сома алдын ала
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болжанбаған (есептелмеген), төтенше жағдайлардан болатын 
шығындарды жабу үшін жүмсалады. Жалпы резервтік 
капитапдағы жинақгалатын сомаларды жүмсау тәртібі 
акционерлік қоғамньщ жарғысында бекітіледі. Резервтік 
капиталдың жұмсалуына байланысты азаюы келесі есепті кезең 
ішінде қоғамның жарғысыңда көрсетілген мөлшерге тең етіп 
қайта калыптастыруды қажет етеді. Кәсіпорьшдарда резервтік 
ісаиитапдың есебі «Резервтік капитал» бөлімшесінің:

«Заңмен белгіленген резервтік капитал»,
«Баскадай резервтік капитал» -  деп аталатын шотгарда 

есептеледі.
Акционерлік қоғамдар немесе басқа да үйымдар өздерінің 

тапқан таза пайдасының есебінен әр түрлі бағыттарға 
байланысты қорлар құруына болады. Бүндай бағытта құрылған 
қор сомаларын керекті уақытында жұмсағаннан кейін қайта 
қалыптастыру кәсіпорын үшін міндетті болып саналмайды. Ол 
аталған қорлардың есебі «Басқадай резервтік капйтал» деп 
аталатын шотта жүргізіледі. ; < 1

Бөлінбеген пайда (жабылмаган зиян) есебі. 
Кәсіпорынның қорытьщцы табысынан бюджетке төленетін 
салықтарын және табыстың есебінен өтелетін басқадай 
шығындарды төлегеннен қалған сомасы есепті жылдьщ 
«Бөлінбеген пайдасы (жабьшмаған зияны)» болып табьшады. 
Ұйымдарда «бөлінбеген табыстың (жабылмаган зиянньщ)» 
есебі: •

- «Есепті жьшдың бөлінбеген табысы (жабылмаған 
зияны)»;

- «Өткен жылдардағы бөлінбеген табысы (жабылмаіан 
зиян)» -  деп аталатын шоттарда жүргізіледі.

Есепті жылдьщ соңында барлық кзсіпорындардың 
бухгалтерия-сында алтыншы «Табыстар» жэне жетінші 
«Шығыстар» деп аталатын бөлім шотгары «Жиынтық табыс 
(зиян)» -  деп аталатын шотпен жабылуы тиіс, яғни бұл 
шоттарда қалдьщ қалмайды. Жоғарыда аталған алтыншы бөлім
шоттарын жабу барысында бухгалтерлік есепте «Табыстар» деп
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аталатын бөлім шоттары дебеттелініп, «Жиынтық табыс (зиян)» 
деп аталатын шот кредиттелінеді. Ал жетінші белім шоттарыв 
жабу барысьшда бухгалтерлік есепте «Жиынгық табыс (зиян)» 
'деп аталатьга шот дебетгелініп, «Шығыстар» деп аталатьш бөлім 
шоттары кредиттелінеді. Осы операіщялардың қорытындысы 
бойынша «Жиынтық табыс (зиян)» деп аталатьга шоттың дебеті 
мен кредитіндегі сомалар салыстырыльш, егер дебетіндегі сома 
артық болган жагдайда - кэсіпорынның ағымдагы жылы зиян 
шеккендігі, ал кредиттік сома артық болған жағдайда -  
кэсіпорынның ағымдағы жылы өзінің істеген жұмысының 
корытындысы бойынша пайда тапқандығы болып табылады.

6.2. Меншікті каниталдың өзгеруі туралы есеп беру 
нысаныпың маңызы мен мазмрсы

¥йымның меншікті капиталы капиталдың экономикалық 
санатының бір тұрі болып табылады. Ол несиелік мекеменің 
қалыптасу көзінің жэне ортаның өзгеруіне байланысты дұрыс 
қызмет ету үшін елеулі мэнге ие. ¥йымды ашу кезінде 
қүрылтайшылар енгізген меншікті капитал үйымның бастапқы 
кызметін үйымдастыру үшін пайдаланылатын алғашқы қаражат 
немесе қызмет өсуі жэне кеңеюі кезеңінде қосымша қаражат 
болып келеді. Сонымен қатар, үйымның капиталы несиелік 
мекемелерді қаржьшық түрақсыздықган жэне шекгген тыс 
тәуекелдерден сақгайды, оны банкротгықган қорғануын 
қамтамасыз етеді, ағымдағы шығындардьщ залалын жабады. 
¥йымға клиенттің сенімін артгырады, клиентураның 
коммерңиялык жэне түтыну несиелеріне деген қажеттіліктерін 
қанағатгандырады. Сондықган, экономикалық тэртіп нормасын 
тапсырыс ететін мемлекеттік органдар оларды бүзу туралы белгі 
алған кезде, салымшьшар мен инвесторлар мүдделеріне жауан 
беретін капиталға экономикалық ықпал-шараиар қолданады. 
Осьшайша, үйымньщ қызметінің ең үлкен мэселелерінің бірі - 
үйымның меншікті капиталының жеткіліктілігін анықгау болып 
табылады. Оған осынша көңід бөлудін бір себебі,
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айналымындағы қарыз капиталының үлес салмағы 
кәсіпорынның айналымындағы меншіеті капитальшап 
айтарлықтай жоғары болып келуінде.

Оның үстіне меншікті капитал салымшылардың мүдделерін 
бағалы қағаздарды және басқа да қатысу қүқықтарын сатып алу 
үшін, сонымен қатар, қаражатты каржыландыру үшін несиелівс, 
факторингтік, лизингтік операңиялар бойынша үйымның 
айналымдылығын авансылау кезінде хсүтілмеген шығындардан 
қорғайды, яғни тәуекелдіктің орнын толтырады. Сонымен қатар 
меншііаі капиталдьщ бір бөлігі есебінен үйымның төлем 
қабілеттілігін сақтап қалуын қамтамасыз ететін және шығындар 
пайда болу кезінде оған қалыпты қызмет етуіне жағдай 
жасайтын қаржылық резерв қалыптасады.

¥йымның қызметі эрқашан белгілі бір тәуекелдікпен 
жалғасатын болғандықтан, олардың активтері сэйкесінше 
топтарға бөлінеді. Тэуекелдікті ескере отырып, активтерді 
жіктеу және олардың меншікті капитал көлемімен өзара 
тәуелділігі үйымның басқару сапасының жоғарылауьша жэне 
оньщ қарясылық түрақтьшығының жоғарылауына жағдай 
жасайды. Үйымның меншікті қаражатына саяымның өсуі 
қаржыландырудың ең қауіпсіз түрі болып табылады жэне 
жүйелі сипаттағы сілкіністерге жолықпауға мүмкіндік береді.

Төменде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде 22 
желтоқсан № 427 бүйрығымен бекітіліп, 5 қаңтар 2006 жылы 
Қазақстан Республюсасы Әділет министрлігінде тіркелген ресми 
қүжат больш танылған меншікті капиталдың өзгеруі туралы 
есен беру формасы корсетілген (5-қосымша).
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7-тарау
ЕСЕП САЯСАТЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕІІБЕРУГЕ 

ЖАСАЛҒАН ТҮ СППКТЕМЕ ЖАЗБА

7.1. Есеп саясаты

Қаржылық есеп берудің хальщаралық стандартгарында жэне 
ол бойынша жасалған эдістемелік ұсьшыстарында 
басқарушылық пен қаржылық есебін жүргізудің қоғамдық 
тұрғысынан танылған тэсілдері мен әдістері, ережелері мен 
кағидалары белгіленген, онда эрбір кәсілорындардың 
техникалық базасына, олардың шешетін міндеттемелерінің 
күрделілігіне, баскарушы қызметкерлердің біліктілігіне қарап 
нақгьшанған. Кэсіпорынның бастапқы бақылауын жүзеге асыру 
үшін таңдап алынған тәсілдер жиынтығы, қүңдық өлшемдері, 
ағымдағы топтастыруы жэне бухгалтерлік есептегі шаруашьшық 
қызметіне жасалған қорытьшды шолу фактілері кэсіпорынның 
есептік саясатында көрініс табуы тиіс. Яғни, есептік саясат -  
бухгалтерлік есептің эдісін жүзеге асыратын тетігі.

Бухгалтерлік есеп жүйесін жүргізудің жалпы қағидасы мен 
ережесі нормативтік-қүқықтық қүжаттарда белгіленген. Оларды 
жүзеге асыру барысында нақгы кэсіпорьшньщ есептік саясаты 
келесідей жорамалдардан алынғаны жөн:

- кәсіпорын өз мүлкімен өзімен-өзі болушылығы
(кэсіпорын өз балансьшда тек заң бойынша танылған мүліктерді 
ғана көрсетеді, ал қалған барлық қүңдьшықтар мен 
міндеттемелер баланстан тыс шотгарда есепке алынады);

- толассыз қызметі (есеп саясатьшың мэселесі бойынша 
қандай да бір қабылданатын шешім, кәсіпорын оз қызметін 
болашақ кезеңде тоқгатпайтындығы немесе қызмет масштабьш 
қысқартпайтьщцығы басшылыққа алынуы керек);

- есеп саясатын пайдаланудың жүйелілігі (шаруашылық 
операңиясын көрсету эдісінің түрақгыльиы, есеп беру жылының 
барысында міндетгеме мен мүлікті бағалау, сондай-ақ бір 
есептік жылдан басқасына еткен кезде де);
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- шаруашылық қызметіндегі фактілердің мерзімділік 
анықгылығы (эр фактілердің түскен немесе теленген кезіне 
қарамастан, олар өзінің орындалған немесе орын алган кезеңіне 
жатқызылуы керек).

Пайдаланатын есеп саясатыньщ басты міндеті мен негізгі 
айналымы -  кәсіпорынның қызметін барынша пара-пар көрсету, 
іс мүддесі үшін осы қызметгің тиімділігін реттеу мақсатында 
толық, объективті жэне шынайы ақпаратпен қаптастыру. Ол 
есеп процесінің барлық тараптарын қамтуы керек: эдістемелік, 
техникалық, үйьшдық жақгарын.

Әдістемелік аспектісі деп кәсіпорында өнімнің өзіндік 
қүнын есептеу, амортизацияны шығару, міндеттеме мен мүлікті 
бағалау үшін пайдаланатын эдістерін айтады; техникалық деп 
осы эдістердің синтетикалық шоттарьшда көрсету сызбасы, есеп 
регистрлерінде осы әдістің қалай жүзеге аскаидығын айтады; 
үйымдық деп осы эдістердің бухгалтерлік қызмет түрғысьшан 
жүзеге асқандығьш, оньщ кәсіпорынды басқару 
қүрьшымындағы алатын орнын айтады.

Есеп саясатыньщ эдістемелік бөлігі нақгы шаруашылық 
ахуалынан, олардың қолдану тэртібінде белгіленген жэне 
Қаржыльщ есеп берудің халықаралық стандартының біршама 
рұқсатымен бухгалтерлік есепті жүргізудің белгілі бір 
әдістерінен таңдап алу жолымен қалыптасады. Егер де 
стандартта бухгалтерлік есепті жүргізудің кейбір объектілері 
көрсетілмесе, онда бухгалтерлік есеп бойынша нормативтік 
актілер мен заң талаптарына сэйкес, кэсіпорынньщ өзі есеп 
жүргізудің процедурасын дербес әзірлей алады.

Кэсіпорьш бухгалтерлік есептің келесідей ережелерін өз 
бетінше шешуіне болады:

- келіп түскен негізгі қүралдар объектісін бағалау -  №16 
«Негізгі қүралдар есебі» Қаржылық есеп берудің халықаралық 
стандарттарындағы әдістемелік үсынысьша сэйкес, пайдалануға 
берілген жэне кэсіпорынның сатып алуға төлеген накгы 
шығындар негізінде, негізгі қүралдар объектісінің бастапқы 
қүны анықгалады; кұрылтайшьшардың берген объектілері -



олардың езара келісімі бойынша; тегін берілгеи объектілер -  
экспертгік жолмен немесе алыс-беріс актілерінің мэліметі 
бойынша; ал кәсіпорынның езі дайьшдаған объектілерін -  нақты 
өзіндік кұны бойынша; айырбас нэтижесіде алынған объектілер
— ағымдағы бағалары бойынша анықгалады;

- негізгі ңүралдың амортизациясы — №16 «Негізгі кұралдар 
есебі» Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарындағы 
әдістемелік ұсынысына сэйкес, амортизаңияны есентеудің 
келесідей тэсілдерінің бірін немесе бірнешеуін пайдалануына 
болады: құнын есептен шығарудың бірқалыпты (тузу сызықты) 
әдІсі; құньш есептен шығару үшін орындалған жұмыстардың 
пропорңионалды түрде есептелінетін әдісі (ендірістік эдіс); 
қүньш есептен шығарудың сандық сомасы бойынша 
есептелінетін әдісі (кумулятитівтік эдіс); қалдық қүнын 
азайтатын әдісі. Екі жэне одан да көп әдісті пайдаланған кезде, 
амортизаңияны есептейтін тэсілін жэне негізгі қүралдың қандай 
түрі бойынша пайдаланатын-дығын көрсету керек.

Негізгі қүралдың бір түрі бойынша амортизаңияны 
есептеудің бір ғана эдісі пайдаланады; негізгі күралдың бір түрі 
бойынша амортизаңиялаудың эртүрлі әдісін пайдалануға 
болмайды; пайдалы қызмет ету мерзімі-кезеңі, негізгі қүралды 
пайдаланудан алынатын экономикалық олжаны жобалау кезеңі; 
жою қүны -  есептен шығарылуымен байланысты шығындары, 
негізгі қүралды жою барысында алынған запас белшектердің, 
қайтып пайдалануға жарайтын қүндылықтардьщ вұнын алып 
тастағаннан шығады;

- негізгі цүралдарды жөндеу -  жөндеу жүмысын 
жүргізудің кезеңдігі мең жеңдеу жүмысьшың мерзімі; негізгі 
күралды жөндеуге арналған резерв қорларын жасауы; жөндеуді 
жүргізудің тэсілі туралы мэселені қэсіпорынныд өзі шешеді;

- материалдъщ емес активтердің амортизациясы — №38 
«Материал-дық емес активтердің есебі» Қаржьілық ёсеп берудің 
хальщаральщ стандартында әрбір материалдық емес активтердің 
эрбір түрінің пайдалануына қарап пайдалы мерзімі жэне 
амортизаңияны есептеу эдісін эрбір кэсіпорьш өз бетінше 
анықтай алады;
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- болашщ кезеңнің шьігыстары -  кезеңдері нақгы 
анықталмаған жағдайда, кезең барысында ол өнімнің 
(жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнына жаткызынуы мұмкін, 
немесе басқа да кездерінің есебінен (тау-кен дайындық 
жүмыстарына кеткен ніығындарьша, жаңа өнім түрін игеруге 
кеткен шығыстарына, жерді игеруге кеткен шығындарына) 
есентен шьн-арьшуы мүмкін, бірақ аталған жағдайлардың 
барлығы да, яғни олардың кезеңін және есептеп шығару тэртібін 
кэсіпорынның өзі анықтайды;

- алдагы шыгыстар мен төлем резервтері -  кәсіпорын 
қандай резервтерді жэне қандай колемде күруды және олардың 
пайдадану тэртібін аныктап озі шешеді (кезекті демалыска ақы 
толеу резервтері, коп жьшғы сіңірген еңбегі үшін марапатгау 
шығыстары, маусымдық салаларда дайындық жүмыстарын 
жүргізуге кеткен өндірістік шығындары жэне басқалары);

- күмәнді ңарыздар бойынша резервтері -  кәсіпорын 
түгендеу мэлімет-терінің негізінде дебиторлық карыздардың 
қандайы күмэнді больш табылмайтьшдығын, резервтерді 
қүрудың эдісін жэне резервтеуге жататьш шығындарын өзі 
таңдай алады;

- царжыльщ инвестиция — кәсіпорын ұзак мерзімді 
қаржылық инвестиңияны есепке алудьщ жолдарын өзі 
қарастырады: қайта бағаланаіъш қүнын ескере отырып, сатып 
алу қүны бойынша немесе ағымдағы мен сатып алу қүндарынан 
алынған ең кіші бағасы бойынша; үзақ мерзімді инвестицияның 
қайта бағаланған сомасын қалай көрсетудің мэселесін шешеді: 
демек ол табыс ретінде де, немесе таратылмаған табыс ретінде 
болуы мүмкін.

Еншілее, тэуелді жэне бірлесіп бақыланатын шаруашылық 
серіктестіктерінің инвестициясын есептеудіні әдісін 
кэсіпорьшньщ өзі таңдайды: үлестік қатынасу әдісін немесе 
қүндьщ эдісін.

- табысты тану -  №18 «Түсім» Қаржылық есеп берудің 
халық-аралық стандартына сәйкес табыстар келесідей 
жағдайларды сақтаған кезде таньшады: табыс сомасы барынша
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дәлдешсн деңгейі бойьпшіа бағшханады; экономикальщ, олжа 
жасалған мәмілемен байланысты, сондықтан оны алу 
ыктималдығы бар болса ғана, оны субъекті алады. Жалпы 
кағйдасымен қатар, кейбір операциялары бойынша, табысты 
танудың қосымша жағдайлары қарастырылуы мүМкін:

- тауарды сату бойынша -  субъектінің сатьіп алушыға 
меншік крығын  беру; мэміле бойынша күтілётін немесе йақты 
шыгыстар, барынша дэлдсш сн деңгейде бағалануы мүмкін;

- қөрсёткен қызметі бойыңша — есёптік құнга жасалған 
мәміленің біту сатьісьш барынша долдснген деңгейде 
анықталады; мәмілені жүрғізу кезіндегі жасажан және мәмілені 
аяқтау үшін қажет шығыстары барынша дәлденген деңгейде 
анықіалады;

дивидендгер, пайьіздар түріндегі табыстар -  пайыздар 
активтердең алынатын нақгы табыстарды ескеріп уақытша 
катыиастық негізде танылуы тиіс; роялтилер келісім-шарттың 
мазмүньша сәйкес есептелген әдісі бойынша танылуы тиіс; 
дивидендтер ақіщонерлер оны алу қүқығын белгілеген жағдайда 
ғана танылуы тиіс. Жоғарыда. аталған барлық жағдайда табысты 
теқ есептеу эдісі бойынша танылапгьшдьны қарастырылған.

Есеп саясатының техникалық бөлігін эзірлеген кезде 
келесідей мэселелер қарастырылуы тиіс:

т негізгі күралдарды жөндеу есебі. Негізгі қүралды жөндеу 
бухгал-терлік есепте, оньщ қүнын осірмейтін сызбасының 
(схемасыньщ) бірін қолдануы мүмкін: жөндеу жүмысының 
атқарылуьша қарап ол өнімнің (жүмыстьщ, қызметтің) нақгы 
өзіндік қүнына жатқызылуы мүмкін немесе алдын ала қүрылған 
жөндеу орньша жатқызылуы мүмкін. Аталған схемалардың бірін 
таидау, кэсіпорынның қай салаға жататындыгымен де 
байланысты болып келеді;

.'і- цорлардыц есебі. №2 «Қорлар есебі» Қаржылық есеп 
берудің хальщаралық стандартында өндіріске жатқызылатын 
(немесе ондіріске есептен шығарылатын) материалдық 
ресурстарының накты өзіндік қүнын анықтау тэсілі туралы 
шешім қабылдау қажет: орташа өлшенген қүны бойьшша эдісін,
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ФИФО әдісін немесе арнайы теңестірілген (ұқсастырылған) 
эдісін таңдайцы. Шаруашы-лық жүргізуші субъекті аталған 
әдістердің бірін ғана таңдай аиады жэне ол барлық тауарлы- 
матерналдық күндылықгарға пайдалануы тиіс;

- басщрушы есеп. Есептің бүл түрі сыртқы 
пайдапанушылардың кең түрде пайдалануына арналмаған, 
сонымен қоса, оның есеп беру талабына сай келетін 
үйлестірілген регистрлері де жоқ, сондықтан оны ішкі бақылау 
мен жоспарлау мақсатында пайдаланады. Жалпы түрғыдан 
алғанда, кәсіпорын ол үшін шоттардың жоспарындағы
шоттарды немесе өндіріс шоттарының жүйесіне қосымша 
немесе жекелеген шотгарын қолдануына болады. Бірақ ол кезде 
кәсіпорынның қүрамы, қүрылымы жэне ұйымдық ерекшеліктері 
ескеріледі;

- өндіріске кеткен шыгындар мен өнімнің өзіндік к$нын 
капъкуляциялау есебінің әдісі. Кәсіпорын калькуляциялау мен 
есеп объекгісін, шығындарды жанама мен тікелей көрсету 
тэртібін аньщтайды. Кэсіпорьш өзінің негізгі қызметінің 
сипатына байланысты өзіндік қүнның калькуляциялауы мен 
өндіріске кеткен шыгынын есеіггеу үшін нормативтік немесе 
тапсырыстық немесе бөлістік эдістерінің бірін немесе 
бірнешеуінің үйлескен түрін таңцай алады.

Таңдап алынған эдістердің жинақ есебі шалафабрикатгық 
немесе шалафабрикатсыз нұсқасымен жүргізілуі мүмісін.

- үстеме шыгыстарын есептеу жэне тарату. Кэсіпорын 
№2 «Қорлар есебі» Қаржылық есеп берудің халықаралық 
стандартында келтірілген эдістемелік ұсыныстамасында үстеме 
шығыстарын құрайтын шығьшдар тізіміне өндіріс қызметінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, қосымшалар мен өзгерістерді 
енгізуге құқыяы; құрал-жабдық пен машинаны пайдалану жэне 
күтіп ұстау шығыстары, өндірісті иғеруге жэне дайындаута 
кеткен пшғыстары жэне басқа да осындай жағдайларға кеткен 
шығыстары үстеме шығыстарының құрамында, олардың үлес 
салмағы айтарлықгай көп болмаса, онда олардың есебі 
жекелеген субшоттарда жүргізілуі мүмкін; үстеме
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шығыстарының сметалық мөлшерлемесін есептеудің әдістемесі 
мен олардың тарату тәртібі де көрсетіледі: жоспарлы
калькуляңияға енген, үстеме шығыстарының нормативтік 
деңгейіне парагіар (пропорңионалды) етіп, тікелей материалдық 
шығыстарьша парапар етіп, тікелей нақты еңбек акы 
шығыстарьша пара-пар етіп, немесе оңайлатылған 
экономикалық эдістерді пайдалану арқылы жанама шығындары 
таратылады, мысалға, бүйымның түгыну қасиетін жэне оның 
өңдеу шығысынан алынған күрделендірілген коэффициентгері 
бойынша;

- өндіріс ішіндегі есеп беру. Ішкі есеп беруді жүргізудің 
барлық мәселесін кәсілорынның озі шешеді, оның кезектілігін, 
есеп беру нысаны мен қүрамын жэне есепті беру мерзімін, 
сондай-ақ потенциалды пайдаланушыларын, есепті жасауға 
жауапты түлғаларын анықгайды.

Есеп саясатының үйымдастырушьшық бөлігі келесідей 
мэселелерді қарастырады:

- бухгачтерлік цызметтің құрылымы мен 
үйымдастырушылъщ нысаны. Кәсіпорын қүрылымдық бөлімше 
ретінде, өзінде бухгалтерияны үстау керек пе, жоқ, элде келісім- 
шарттьпс негізде тиісті мамандарды жалдау керек пе; 
бухгалтерлік кызметтің жүмысын қалай үйымдастыру керек, 
яғни есеп персоналдарыньщ саны қандай болуы керек, қандай 
болімдер қажет (есеп айырысу, материалдық, ондірістік, жинақ 
бөлімдері), олардың бағьшыш-тылығы қалай болуы керек деген 
мәселелерді озі шешеді. Бірақ барлық жағдайда кэсіпорынның 
басшысы бухгалтерлік есептің дүрыс үйымдастырылуына 
қажетті жағдайларды жасауы керек;

- есепті орталыцтандыру деңгейі. Кэсіпорынньщ нақты 
кызметінің жагдайына байланысты есеп орталықгандырылған 
нысанда ұйымдастырылуы мүмкін, ол кезде кәсіпорынның 
барлық бөлімшелері біріүтас есептік жүмыска біріктіріледі; ал 
орталықгандырьшмаған жағдайда, кәсіпорыняың жекелеген 
қүрылымдық болімшелері дербес бухгалтерия қүрып, балансқа 
дейінгі есеп жүмысьшың барлық цикльш толығымен аяқтан, 
кэсіпорынға тек балансты жасауға тиісті мэліметтерді береді;
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- мүліктер мен міндеттемелерді түгендеу. Міндетгі 
түгендеумен қоса, құндылыктардың нақты барын тексеру үшін 
біршама қосымша түгендеулер де жүргізілуі мүмкін. Бүл кезде 
кәсіпорын олардьщ кезектілігін, түгендеуді жүргізудің күнін, 
мүліктер мен міндетгемелердің тізімін белгілейді;

- бухгалтерлік есеп ньісаны. Кзсіпорьш бухгалтерлік есеп 
ш>ісанын өзі тандай алады, олардын. тізімін және есеп 
регистрлерін, жүйелілігін, жасау техникасын, өзара байланысын 
анықтайды;

- нацты (іс жүзінде) пайдаланатын шоттар жоспары. 
Кәсіпорын шоттардьщ жоспарын басшылыққа ала отырып, 
өздеріне пайдаланатьга шоттарьш іріктей алады, ягни оның 
қүрамына кәсіпорынның қаржьшьщ-шаруашылық қызметін 
жэне қаржылық жагдайын, мүліктік қүрамьш кврсететін 
синтетикалық шотгарын енгізеді. Содан кейін синтетикалық 
шотгарына тиісті субшоттарьшың тізімін жасайды.

Сонымен қатар, кэсіпорын аналитикальщ есептерінің де 
толық номенклатуралыкқ объектілерін жэне олардың кодгьщ 
белгілерін белгілейді. Бүл кезде басқарудың, талдаудың, 
бақылаудың жэне есеп берудің мақсатын ескереді. Қажет болган 
жагдайда, арнайы операцияларды көрсету үшін, шоттардың 
жоспарына кәсіпорын қосымша шоттарды пайдалануына 
болады. Бірақ ол жагдайда, ол шоттардьщ жоспарьшда қаралган 
негізгі әдістемелік қагидасьш сақтауы керек;

- өндіріс ішіндегі есеп беру. Ішкі есеп беруді жүргізудің 
барлық мәселесін кэсіпорынның өзі шешеді, оның кезектілігін, 
есеп беру нысаны мен қүрамын және есепті беру мерзімін, 
сондай-ак потенңиалды пайдаланушыларьш, есепгі жасауға 
жауапты түлғаларын анықтайды.

Есеп саясатын негіздеу жэне таңдау кезінде барынша жалпы 
танылған талаптар мен қағидалар басшылыққа алынады жэне 
оны сақгаған жағдайда кәсіпорын үшін де, жалпы республика 
бойынша да шаруашылық жағдайына бейімделген есеп саясатын 
қалыптастыру мүмкіндігі туады.



Есеп саясатын күрудың негізгі кағидалары мен талаптары 
№8 «Есеп саясаты, бухгалтерлік бағалаудағы озгерістер және 
қателер» Қаржылық есеп берудің халықаралық стандартында 
жан-жақгы берілген. Атап айтқанда, есеп саясатын ззірлеген 
кезде, кэсіпорын өз мүліктері мен міндеттемелерін басқа 
кәсіпорынның мүліктері мен міндеттемелерінен бөліп көрсетуі 
тиіс (яғни, мүліктік жеке дараланған қағидасы бойынша), 
кэсіпорын озінің көз жетерлік болашақ кезеңінде өз қызметін 
жалғастьфуды кездейтін болса, яғни ез қызметін токтату 
жөніңде ниетінің жоктығын білдірсе, онда толассыздық, 
үздіксіздік қағидасьш сактағаны больш табьшады. Кэсіпорьш өзі 
таңдап алған бухгалтерлік есепті жүргізудің тэсілін жүйелі 
пайдаланьш, тек тиімді түзетулерді ғана жасап отырса, онда ол 
жүйелілік қағидасын сақгағаны, ал егерде кэсіпорында орын 
алған барлық шаруашылық фактілерін сол кезеңіне жатқызатын 
болса, онда мерзімділігі анықталған (белгіленген) қағидаеын 
үстағаны болып табьшады. Бүдан басқа, мынадай талаптарды да 
ұстағаны жөн, атап айтқанда:

- шаруашылық қызметінің барлық фактілерін бухгалтерлік 
есепте толығымен көрсету;

- сактық жағдайын ұстау керек, яғни бухгалтерлік есепте 
жоғалту (шығыстар) мен пассивтерді көрсетуге дайын болуы 
тиіс, активтер мен табыстарға қараганда;

- шаруашылык нысанының басымдылық мазмұнын, яғни 
шаруашылық қызметінің барлық фактілерін есепте көрсетілуін 
камтамасыз ету керек, демек оның тек қүқықтық негізін ғана 
емес, сонымен қатар, пайда болған шаруашылық ахуалын, оньщ 
экономикалық мазмүнын да қамтуы керек;

- қайшылықсыз деп эрқшгы есеп түрлерінен қалыптасқан 
мэліметтердің сэйкестілігін, бухгалтерлік есеп беру 
корсеткіштерінің жэне синтетикалық, аналитикалық есеп 
мэліметтерінің ұқсастьшығын айтады.

- ұйымдыльщ (рахщоналдьпс) кэсіпорынның көлемімен, 
оның қызмет масштабьша лайықты келетін есепті жүргізудің 
колайлылығьш білдіреді.
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Аталған кағндалар мен талаптар кез келген кәсіпорынның 
есептік саясатын эзірлеу барысында оның негізін қалайды.

Егер де олар толығынен сақталмаса, онда бухгалтерлік 
есепті жүргізудің дұрыс еместігі ретінде танылуы жэне 
кэсіпорынның мэліметтерінің бүрмалануы мүмкін.

7.2. Қаржылық есеп беруге жасалған туеініктеме жазба

Түсініктеме жазба -  кәсіпорында жасалған негізгі 
аналитикалық күжат. Онда, бірінші кезекте, бизнес-жоепарының 
барлык тауарлары бойынша негізгі себептерімен коса, орьшдалу 
жайына қысқаша баға беріледі жэне есептік кезеңде 
кәсіпорынның жүмысьша оң жэне теріс әсер еткен жақгары да 
ашьшады.

Түсініктеме жазба қаржылық есеп берудің бір бөлігі ретІнде 
келесі негізгі мәселелерді ашуы керек.

1. Есеп бөлігіне цатысты субъекттің есеп саясатында 
қаралган негізгі ережелері (есепті ұжьтдастырудың нұсқасы):

- материалдық емес активтер мен негізгі қүралдар -  
бағалаудың тәсілдері мен амортизаңияны есептеу;

- субъекттің инвестиңияльщ саясаты -  қаржылық 
инвестиңияның баланстық қүнын анықіау жэне қайта бағалаған 
үзақ мерзімді қаржьшык инвестиңияның есептен шыққаның 
қайта бағалаудан алынған табысын шығару; инвестиңияны 
сатқаннан алынатын табысқа шектеулер қою; қайта багалаудың 
кезеңділігін сақгау т.б.;

- тауарлы-материалдық запастар -  запастарды есепке 
алудың әдісі жэне оларды бағалау, сатып алынған тауарларды, 
аяқталмаған ондірісті жэне дайын өнімді бағалаудың эдісі;

- тапсырыс берушілермен жэне сатып алушылармен, 
әртүрлі дебиторлармен, еншілес, тэуелді жэне бірлесіп 
бакыланатын серіктестіктермен есеп айырысудың нысаны; 
күмэнді қарыздар бойынша резервтерді жасау;

- меншік капиталы -  жарғылық жэне резервтік капнтальш 
қалып-тастыру, қосымша төленбеген калиталды табысқа
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жатқызу, есептік жылдағы табысты тарату, дивидендтерді төлеу 
т.б.;

- міндеттеме -  несиелік саясатын, демалысқа шыққан 
ёңбеккерлердің еңбек ақысы төлеудің резервін жасау жэне т.б.;

- табыс жэне шығыс, өндірістік есеп -  табыс пен шығыс 
есебін ұйымдастыру, неғізгі және көмекші өндірістегі шығын 
есебін ұйымдастырудың эдістері (жай, тансырыс, өндеу 
бойынша жэне т.б.); аяқгалмаған өндірісті бағалау эдістері 
(инвентарльщ дайын болу деңгейі бойынша жэне т.б.), 
өндірістің өзі шығарған шала фабрикаттардьщ қозғалысының 
есебі (шала фабрикаттық, шала фабрикаттық емес), үстеме 
шығыстарын таратудың әдістері жэне т.б.

Егер де есепті жылда қабылданған есептік саясатта 
өзгерістер орьш алса, онда оларды ашып жэне олардың 
негізділігін дэлелдеу керек; ал егер де олардың соныңнан мәнді 
материалдық жэне қаржылық өзгерістер туьшдайтын болса, 
онда мүндай өзгерістерді бағалау (есептеу) керек.

2. Түсініктеме жазба баланс бойынша үзац және агымдагы 
активтерді, меншік капиталын, ұзаң және агымдагы 
міндеттемелерді ашып көрсетеді:

- ¥зақ  мерзімді активтердің бвлігіне қатысты:
- негізгі қүрал -  үзақ мерзімді жалға алынған, 

меншігіндегілер, уақытша экелінгендер мен Қазақстаннан 
шығарылғандар; активтерді иелік етудің шектеулері; міңцеттеме 
бойьшша кепілдікке қойылған активтер; амортизаңияиы есептеу 
эдісі; запастағы немесе консерваңиядағы негізгі қүралдар, 
сондай-ақ пайдаланбай түрған негізгі қүралдар және т.б.;

- материалдық емес активтердің түрі, олардың 
амортизаңиясын есептеудің эдіетері;

- инвестиңия -  инвестор қожалық ететін шаруашыльщ 
серіктестіктерінің тізімі жэне олардьщ қатыстық үлесі, табыс 
үлесі; инвестордың табысына пайыздардың, роялтилердің, 
дивидендтердің жэне қысқа мерзімді каржылық 
инвестиңиялардьщ біршама сомасы енеді; инвестиңияны 
сатқаннан алынатын табысқа шектеулер қою жэне т.б.;
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- ұзақ мерзімді дебиторлык қарыздар тұрлері бойынша 
және топшыланған өтеу мерзімі бойынша топтастырылады; 
болашақ кезеңнің шығыстары, оларды есептен шығару мерзімі 
бойынша есепке альшады жэне т.б.

- Ағымдағы активтердің бөліғіне қатысты тауарлы- 
материалдық запастардын түрлері бойынша, болашақ кезеңнің 
шығыстары есептен шьнару мерзімі бойьшша, ақша 
қаражаттарының түрлері бойынша, қысқа мерзімді 
инвестиңиялардың ағымдағы жэне баланстық қүны бойынша, 
дебиторлық қарыздардың топшыланған өтеу мерзімі бойынша 
ашьшады.

- Меншік капиталдарының бөлігіне қатысты: есептік 
жылда жарлық капитальша енгізілетін өзгерістер туралы 
ақпараттар. Акңионерлік қоғамдардың эрбір акңиясының 
түрлері бойынша келесі мәліметтерді кедтіру керек: айнапыста 
жүрген, шығарылған, жарияланған акциялардың сомасы мен 
саны; номиналды (атаулы) жэне ағымдағы акңияньщ қүны; 
есептелген дивидендгер; айрықша акңиялары бойынша 
төленбеген дивидендтер; сатып алынған меншік акңиялары 
(акния түрлері, саны, қүны); есептік кезеңде жэне келешекте 
шығару опңиондардың жағдайьш жэне сомасын, пайдасын 
көрсете отырып жарияланған акңиялар.

- ¥зақ мерзімді міндеттемелерге қатысты (өтеу мерзімі бір 
жылдан астам кезеңдерге жататындар): несие мен қарыз 
қаражаттарының қамтамасыз етілуі және етілмеуі; кейінге 
қалдырылған салықтар; қарыз қаражаттары мен банк несиелері 
бойынша пайыздық мөлшерлемесі; қарыз қаражаттарын жэне 
банкі несиелерін өтеу мерзімі және несиелік келісім-шарттардан 
шығатын түсініктеме бойынша басқа да талап етілетін 
мэселелер.

- Қысқа мерзімді міндеттемелерге қатысты (өтеу мерзімі 
ағымдағы жылда жасалатындар): қысқа мерзімді несиелердің 
сомасы; үзақ мерзімді несиенің ішіндегі қысқа мерзімге 
қатыстысы; салық, салым жэне басқа да төлем түрлеріне кіретін
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кредиторлық қарыздардың сомасы; болашақ кезеңде түсетін 
табыс түрлері; күтпеген жағдайлар бойынша жасалатын 
төлемдерді есептеу; үзақ мерзімді міндеттемелердің кайта 
қаржьшандыруға (рефинансированияға) жатқызылған бөлігі 
(қайта қаржыландыруға жатқызылған креди-торлық 
қарыздардың сомасы жэне мерзімі) жэне т.б.

3. Табыстар мен шыгыстар туралы есеп беру бойынша 
жазылган түсініктеме жазбада мына сүрақтар қамтылуы 
керек:

- кәсінорынның барлық қызмет түрінен алынатын 
табыстың төмендеуіне әсер ететін факторлар; сатылған өнімнің 
өзіндік қүнының өсуіне әсер ететін, факторлар;

- жалпы жэне экімшілік шығыстарының деңгейін өсіретін 
немесе төмендететін факторлар;

- төтенше жағдайлардан алынған табыстар мен шығыстар -  
есептік кезеңде орын алған эрбір төтенше жағдайға түсінік беру 
керек;

- есептік кезеңде орын алған жэне қаржылық шаруашылық 
кызметіне мэнді эсер ететін немесе етпейтін шаруашылық 
операіщяларын баяндау керек.

4. Ақша қаражатының қозгалысы туралы есеп беру 
бойынша жазылган түсініктеме жазбада мына сүрақтар 
баяндалуы керек:

- операңиондық қызметтен түсетін ақша қаражаттарыньщ 
қозғалысын ашу үшін кәсіпорын қандай эдісті пайдаланады 
(тікелей ме, жоқ элде жанама ма);

- түсетін ақша қаражаттары мен клиент атынан теленетін 
ақша қаражатгары нетто-негізінде ашыла ма, эсіресе, 
кәсіпорынның өз ақша қаражатынан клиенттердің ақша 
қаражаты асып кеткен жағдайда;

- ақша қаражатының қозғалысы бойынша шектеулер жэне 
т.б. Түсініктеме жазбада кейбір қайталанып берілетін 
түсініктемелерге жол бермеуді қадағалау керек.
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5. Түсініктеме жазбада кзсіпорынның қаржыльщ қызметі 
мен царжылыц жагдайына жалпьг бага берілуі керек.

Бухгалхерлік есеп беру нақгы бір кезең уақытындағы 
қаржылық-нхаруашыльщ қызметінің бір-бірімен байланысқан 
кешеңці көрсеткіштерін көрсетеді.

Рефинансирования (қайта қаржьшандыру) кысқа мерзімді 
бағалы қағаздарды (бұл жаҒдайда ол кредиторльщ қарызға 
қатысты) ұзақ мерзімді бағалы қағазға ауыстыру немесе 
керісінше.

Бухгалтерлік есеп берудің нысаны ақпараттылығымен жэне 
қисындыяыгымен өзара байпанысқан, ал бұд кәсіпорынның 
қаржылык-шаруашылық жағдайы туралы ақпараттарды 
динамикалық тұрғысынан жан-жақты қамтамасыз етеді жэне 
қаржылық талдау үшін толық қанды базасы ретінде қаржылық 
есеп берудің пайдалануына өз септігін тигізеді. Кэсіпорынның 
қаржылық жағдайын талдаудың әдісі (эдістемесі) қаржылық 
есеп беруге берілген ақпаратгың көлеміне жэне мақсатына 
тәуелді больш келеді. Егер де талдаудың мақсаты шаруашьшьщ 
жүргізуші субъекттің даму мүмкіндігі мен жағдайы туралы 
ақпараттарды көрнекті эрі жай ғана алу болса, онда талдаушы 
(аналитик) зкспресс-талдаумен ғана шектеледі. Егер де 
талдаудың мақсаты шаруашьшық жүргізуші субъеқтгің 
экономикальщ жағдайьш тэптіштеп толық түрінде талдау болса, 
онда қаржыльщ-шаруашылық қызметінің барлық талдау 
корсеткіштерін пайдалануы керек.
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8-тарау
КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЬЩ 

ЖАҒДАЙЬШ ТАЛДАУ

8.1. Қаржылық жағдайдың мәні және оны 
талдаудың мақсаты

Нарықгык қатынастары жағдайыңца кэсіпорынньщ 
қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл 
кәсіпорындардың тәуелсіз-дікке не болуымен, сондай-ақ 
олардьщ меншік иелері, жұмысшылар, коммерңиялық 
серіктестер жэне де басқа контрагенттер алдында өзінің 
өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нэтижелері үшін толық 
жауапкершілікте болуымен байланысты.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау жөніндегі 
сұрақгарды қарастырмас бүрын, «қаржьшық жағдай» дегеніміз 
немесе «қаржылық жай-күй» дегеніміз не, соны анықгап алған 
жөн. Соңғы жылдары шығарылған арнайы әдебиеттерде бұп 
үғым эр түрлі түсіңдіріледі. Профессор А.Д. Шеремег 
«Кэсіпорынның каржы (активтер) жағдайы қаржыны тарату, 
пайдалану және оны қалыптастыру көздерімен (меншіктік 
капитал жэне міндеттемелер, яғни пассивтер) сипатгалады» деп 
жазған.

Профессор Н.А Русак бүл үғымды былайша анықтайды: 
«Кәсіпорынның каржылық жағдайы қаржы ресурстарын жасау, 
тарату жэне пайдаланумен сипатталады. Кэсіпорынның 
қаржылық жағдайы кәсіпорынның қальпггы ондірістік, 
коммерңиялық жэне басқа да қызмет түрлері үшін қажетті 
каржы ресурстармен қамтамасыз етілуімен жэне оларды 
мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, сондай-ақ басқа 
шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, 
төлеу қабілеттілігі жэне қаржылық түрақтылықпен сипатталады. 
Кэсіпорынның уақтьшы төлеу мүмкіндігі оның қаржьшық 
жағдайының жақсылығын көрсетеді».
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B.М. Радионова мен М.А. Федотова кэсінорынның 
қаржылық жағдайы «қаржы ресурстарьшың қалыптасуымен, 
таратылуы жэне пайдалануьмен көрсетіледі» деп жазады.

М.Н. Крейнина, АИ. Ковалев және В.П. Привалов 
қаржылық жағдай ұғымын былайша түсіндіреді: «Қаржылық 
жағдай - бүл қаржы ресурстарының қолда барын, үлестіріліп 
гаратылуы жэне пайдалануын сипаттайтын көрсеткіштер 
жиынтығы».

Профессор И.Т. Балабанов «Шаруашылық субъектісінің 
қаржьшық жағдайы -  бүл оның қаржы бәсекелестік 
қабілеттіліғінің снпатгамасын (яғни төлем қабілетгілігі, несие 
қабілеттілігі) қаржы ресурстары мен капиталды пайдалану, 
мемлекет алдында жэне баска да шаруашьшық субьектілерінің 
алдында өз міндетгемелерін орындау. Шаруашьшық 
субъектісінің қаржылық жағдайын талдаудың келесі түрлерін 
жүргізеді: табыстьшық пен рентабельділік; қаржылық
түрактылық; несие қабілеттілігі; капитаддьі пайдалану; 
валюталық өзін-өзі өтеу» - деп жазады.

C.А. Стуков осы үғым бойынша өзінің көзқарасын келесі 
сөздермен баяндайды: «Кэсіпорынның қаржьшьщ жағдайы - бүл 
бірқатар корсеткіштермен сипатталатын оның саулыгы мен өмір 
сүру қабілеттілігін кешенді түрде бағалау".

Жоғарыда берілген анықтамалар қарастырыльш отырған 
үғым мэнін жеткілікті дәрежеде ашпайды, бірак олардың 
әрқайсысында бүл үғымды дэлірек анықгауға мүмкіндік беретін 
үғымды түжырымдар бар. Бірқатар түрлі эдістермен есептелетін 
бірыңғай көрсеткіштерге қарағанда (мысалы, еңбек өнімділігі, 
қор қайтарымдылығы, өзіндік қүн, жалпы табыс, тиімділік) 
қаржылық жағдай түрлі көрсеткіштерді есептеу нәтижесінде 
жэне олардың жалпы бағалауға тигізетін эсерін зерттеу негізінде 
анықтаиатыны аньщ. Қорыта келе, кэсіпорынның қаржы 
жағдайы элсіз жэне өмір сүру қабілеті жоқ кәсіпорындарға 
аяусыз қарайтын бәсекелі нарықтық экономика жағдайындағы 
кэсіпорынның сенімді болуын, түрақгалығьш және келешегі 
барлығын куэландыруы тиіс.

183



Біздің көзқарасымыз бойъгаша, сенімділік кәсіпорын 
жұмысының үздіксіздігін жэне оның төлеу қабілеттілігін 
көрсетеді.

Осы берілген түсініктерге сүйене отырып, біз бүя үғымды 
былай анықтауды үсьгаамыз:

Кәсіпорынның қаржы жагдайы осы кэсіпорынның белгілі 
бір кезеңдегі царжыльщ түрақтылыгын жэне оның өз 
шаруашылъщ қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің царыз 
міндеттемелерін уацтылы әтеуі үшін царжы ресурстарымен 
цамтамасыз етілуін көрсетеді.

Ал кэсіпорыпның царжылыц түрацтылыгы нені білдіреді? 
Бүл сүрақ та арнайы оқулықгарда түрліше түсіндіріледі. Бір 
авторлар қаржылық түрақтыдықгы «өз қаражаттарып шебер 
пайдалану қабіпеттілігі, жүмыс проңессінде үздіксіздігіи 
камтамасыз ететін қаржының жеткілікті болуы» деп түсіндіреді. 
Қаржьшық түрақтылық - меншікті жэне қарыз қаражаттарының 
байланысы деп жазады.

Енді біреулер «өз каражаттары есебінен акгивтерге (негізгі 
корлар, материалдық емес активтер, айнапым қаражаттары) 
жіберілген қаражаттарды жабатьга, сондай-ақ отелмеген 
дебиторльщ жэне кредиторльщ қарыздарға жол бермейтій жэне 
де өз міндеттемелерін уақтысында қайтаратын шаруашьшық 
субъектілері қаржылык түрақты болып табылады» деп жазады. 
Бүл үғымды А.Д. Шеремет пен Р.С. Сайфуллин өте ықшам 
түрде анықтайды. Олардың ойынша «Қаржылық түрақгылық -- 
бүл эрдайым төлем қабілеттілігін кепілдендіретін кэсіпорынның 
белгілі бір шотгар жағдайы».

В.М. Родионова мен М.А. Федотова бүл үғымды келесідей 
түсіндіреді: «Кэсіпорында түракты кальштасқан табыстың
шығыннан артуының өзіне тэн айнасы -  Қаржылық түрақгылық 
болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, 
оларды тиімді қолдану аркылы өндіру мен өнімді өткізу 
проңесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ 
кэсіпорынды кеңейуге жэне жаңартуға қажетті шығындарын 
каржыландыратын кәсілорынның каржы ресурсгық жағдайын
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сипаттайды. Қаржылық тұрақгылық кэсіпорынньщ жалпы 
түрақгылығының негізгі бөлігі больш табылады».

Осы еңбегінде бүл авторлар одан эрі мына аныктаманы 
келтіреді: «Кэсіпорынның қаржьшық түрақгыяығы -  бұл 
тэуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем қабілетгілігі 
мен несие қабілетгілігін сақгай отырып, табысты өсіру негізінде 
қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кэсіпорынның дамуын 
көрсететін қаржы ресурсыньщ жағдайы".

В.Г. Артеменко мен М.В. Беллендир бұл ұғымды бьшай 
түсіндіреді: "Қаржылық түрақтылық - бүл табыстың шьнъшнан 
түрақгы дәрежеде артуы. Ол ақша қаражатгарын еркін 
пайдалануды қамтамасыз етеді жэне оларды тиімді пайдалану 
арқылы өндіру және өнімді сату проңесінің үздіксіз болуына 
жағдай жасайды. Сондықган да қаржылық т ұ р а қ ты лы қ  барлық 
ондіріс-шаруашылық қызметі проңесінде қалыптасады жэне 
кэсіпорынньщ жалпы түрақтылығының негізгі бөдігі болып 
табылады".

Ал кәсіпорынның жалпы қаржылық тұрақгылыгы, ол ең 
алдымен эрдайым табыстың шығыннан артуын қамтамасыз 
ететін ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық 
жағдайында ол ең бірінші өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден 
түсетін табыстың түрактылығын талап етеді жэне оның мөлшері 
мемлекетпен, жабдықгаушылармен, несие берушілермен, 
жүмысшылармен жэне тағы басқалармен есеп айырысу үшін 
жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар кэсіпорынның 
одан эрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық 
міндеттемелерді орындаганнан кейін, осы кәсіпорында өндірісті 
дамытуға, оның материалдық-техникалық базасын жаңартуға 
жэне де элеуметтік климатты жақсартуға жэне басқаларга 
мүмкіндік беретіндей дэрежеде табыс қалуы қажет.

Айта кету керек, біз қаржылық тұрақгылық үғымын 
қарастырғанда соңғы айтылған авторлардың көзқарастарын 
бөлек қарастырдық, әйткенмен біз олардың кейінгі 
шешімдерімен келісе алмаймыз. «Қаржылық түрактылықгьщ 
мэні -  қаржы ресурстарын тиімді қалыптастыру, тарату жэне
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пайдаланумен анықталады» -  деп жазады В.Т. Артеменко мен 
М.В. Беллендир.

Біздің ойымызша бұл ұғымды А.Д. Шеремет мен В.С. 
Сайфуллин дэлірек жэне анығырақ түсіндіреді. Олар «қаржылық 
тұрактылықтың мәні -  бұл қорлар мен шығындардың қалыптасу 
көздерінен қамтамасыз етілуі», — деп түсіндіреді.

Э.А. Маркарьян мен Г.П. Герасименко да дэл осындай 
көзқараста: «Кэсіпорынңың өз міндеттемелері бойынша
есептесу мүмкіндігі» немесе «Сауда, несие жэне басқа да төлем 
сипатындағы операңиялардың нэтижесінде пайда болатын 
кәсіпорьшның төлем міндеттемелерін уақгылы жэне толық 
орындау мүмкіндігін көрсететін төлем қабілеттілігі, қаржылық 
түрақгьшықгың сыртқы көрінісі болып табылады». 
Кәсіпорынның жүмысы нарық жағдайьша өтумен бірге оның 
каржылык жағдайы жэне оны сауықтыру жолдарын іздеу 
жөніндегі сүрақтар да шиелінісе түсті.

Кәсіпорынның қаржылық түрақгылық жағдайьша көптеген 
факторлар әсер етеді, оларды В.М. Радионова жэне М.А. 
Федотова келесідей түрлерге жіктейді:

1) пайда болу орнына байланысты - ішкі жэне сыртқы;
2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты - негізгі жэне 

негізгі емес;
3) қүрылысы бойынша - қарапайым жэне күрделі;
4) әрекет ету уақыты бойынша - тұрақты жэне уақытша.
Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жүмысын

ұйымдастыруына байланысты болады, ал сыртқы факторлар 
кәсіпорын еркіне бағынышты емес.

Негізгі ішкі факторларды қарастырайық. Кәсіпорынның 
тұрақгьшығы ең бірішпі өндіріс шығындарымен үздіксіз 
байланысқан өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтің кұрамы 
мен қүрылымына тэуелді.

Сондай-ақ, түракты жэне айнымалы шығындар арасындағы 
катынас маңызды болып табылады.

Кәсіпорынның өндірілетін өнім жэне өндіріс 
технологиясымен тығыз байланысқан каржылық
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түрақгылығьшың маңызды факторларының бірі -  активтердің 
тиімді қүрамы мен құрьшымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару 
стратегиясын дұрыс таңдап алуы болып табылады. Агымдагы 
активтерді басқару онеркэсіпорын шотында оның ағымдағы 
жедел қызметі үшін қажет болатын қаржының ең төменгі 
сомасын ұстаудан тұрады.

Қаржыльщ тұрақтылықтьщ ішкі, маңызды факі орларының 
бірі - бүл қаржы ресурстарының қүрамы мен қүрылымы, оларды 
басқару стратегиясы мен тактикасыньщ дұрыс таңдальш 
алынуы. Кэсіпорынньщ өз қаржы ресурсы, соның ішінде таза 
табысы қашналықты көп болса, соншалықгы ол өзін жайлы 
сезіне алады.

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен 
қатар оны тарату курыльмы, әсіресе өндірісті дамытуға 
бағытталған бөлігі де өте маңызды болып табылады.

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қарыз капитал 
нарығындағы қосымша жұмылдырушы (мобилизаңиялану) 
қаражатгар үлкен әсерін тигізеді. Кэсіпорын ақша каражатгарын 
қаншалықгы көп тартатын болса, оньщ қаржылық мүмкіндіктері 
де соншалықгы жоғары болады, сонымен қаржылық 
тэуекелділік те өседі -  ягни кэсіпорьш өз кредиіорларьмен 
уақытында есептесе ала ма, жок па? -  деген қауіп туады. 
Кәсіпорынның толеу қабілеттілігінің қаржьшьщ кепілінің түрі 
ретінде резервтерге роль берілген.

Жоғарыда айтьшғандарды қорыта келе, кэсіпорынның 
қаржылық тұрақтылығына әсер ететің мьшадай ішкі 
факторларды атап көрсетуге болады:

• кәсіпорынның салалық топқа жатуы;
• шығарылатын өнімнің (жұмыс, қызмет) құрылымы жэне 

оның жалпы төлем қабілетгілігі бар сұраныстағы үлесі;
• төленген жарғылық капиталдың молшері;
• шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен 

салыстырғандағы динамикасы;
• қорлар мен резервтерді, олардың қүуіамы мен 

қүрыльмын қоса алғандағы мүлік пен қаржы ресурстарының 
жағдайы;
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• кәсіпорындарды басқару тиімдшігі.
Сыртқы факторларға шаруашылық жұргізудің 

экономикалық жағдайының әсері, қоғамда үстемдік етуші 
техника мен технология, төлеу қабілеті бар сұраныс жэне 
тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салык жэне 
несие саясаты, кэсіпорьшньщ қызметін бақьшау жөніндегі заң 
актілері, сыртқы экономикалық байланыс жэне тағы басқалар 
жатады.

Кәсіпорынның түрақты қаржылық жағдайын 
калыптастыруда оның өз контрағенттерімен (салық органдары, 
банктер, жабдьщтаушылар, сатьш алушылар, акционерлер жэне 
тағы басқалар) өзара қарым-қатынасы үлкен әсер етеді. 
Сондықтан да серіктестермен реттелген іскерлік қатьшаста болу
- жақсы қаржылық жағдайдың бірден-бір шарты болып 
табылады. Әрине, акционерлер өз жинақ кордарын түрақгы 
тнімділікке ие жэне дивиденттерді үқыпты төлейтін қаржылық 
түрақты кэсіпорындарға салады. Инвестициялық тартымдыльпы 
болуы үшін, тек бүгінгі күні ғана емес, болашақга да 
кәсіпорынның қаржылық жағдайы көршісіне қарағанда жақсы 
болуы тиіс.

Сондай-ақ, бүл жыл сайын өз облигациясы бойынша белгілі 
бір пайызбен алғысы келетін, ал заем мерзімі біткен уақытта - 
облигация қүнын толық өтеуді талап ететін облигация иелеріне 
де қатысты. Кез келген коммерциялық кэсіпорын сияқты 
банктер де өз несиелерімен тэуекел ете отырын несие алушының 
өз қарызын уакытында жэне тольщ отеуін қалайды, сондыктан 
оны беру туралы шешім қабылдай отырып, кез келген банк өз 
клиентінің қаржылық жағдайын жэне бүл қарыздың қамтамасыз 
етілуін тексереді. Басқаша айтканда, кэсіпорынның қаржыльщ 
жағдайы банктер осы кэсіпорынға несие беру орынды ма, жоқ 
па, ал бүл сүрақгы дүрыс шешкен жағдайда - қандай пайызбен 
жэне қанша мерзімге деген сұрақтарды шешудегі негізгі белгі 
болып табылады.

Жабдықтаушьшар мен тұтынушылар сенімді және төлем 
қабілетгілігі жоғары кэсіпорындармен келісімшартқа үлкен
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ықыласпен отырады. Тіпті қаржы органдары, әсіресе сапық 
инспекциясы кэсіпорынньщ жағдайы түрақты болғанын 
қалайды, себебі тек осындай кәсіпорын ғана салықтар мен басқа 
да міндетті төлемдерді уақытылы және толық төлей апады.

Осылайша, қаржылық жағдай кәсіпорынның бэсекелестік 
қабілетін жэне оның іскерлік қарым-қатынастағы потенциалын 
анықгайды, кәсіпорынның өзінің жэне оньщ серіктестерінің 
қаржылык жэне басқа қатынастар турғысындағы экономнкалық 
қызығушылықтары қаншалықгы дэрежеде кепілдендірілгенін 
бағалайды. Кэсіпорьшньщ қаржьшық жағдайының объективті 
дұрыс бағасын алудың ең жақсы тәсілі, бұл -  талдау, ол 
кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық 
қызметіне кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді жэне 
осындай жолмен басқарушылық шешімдерді өңдеумен 
кәсіпорынның өзінің өндірістік кэсіпкерлік қызметі арасында 
байланыстырушы қызметін атқарады.

Кэсіпорьш осы мерзімге дейінғі уақытта қаржы 
ресурстарын қаншалықты дүрыс басқарды деген сүраққа жауап 
береді: кэсіпорын осы мерзімге дейінгі уакьита каржы 
ресурстарын қаншалықты дүрыс басқарды. Қаржы ресурстары 
жағдайының нарық талаптарына сай болуы жэне де 
кэсіпорынның дамуына байланысты қажеттіліктерге жауап бере 
алуы өте маңызды болып табылады, себебі қаржылық 
тұрақгылықгың жетіспеушілігі кэсіпорьшның төлеу қабілетінің 
жоқгығына және оньщ дамуына қажетті қаражатының 
болмауына, ал көп болуы -  дамуға кедергі жасап, басы артық 
қорлармен жэне резервтермен кэсіпорын шығыңдарын 
көбейтуіне экеліп соқгыруы мүмкін.

Н ар ы к ты қ  экономика жағдайьшда жүмыс істеупгі 
кзсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудың басты 
мақсаты (міндеті) келесілер болып табылады:

• қаржылық жағдайға баға беру жэне оның есеп беру 
мерзіміндегі өзгерісі;

• активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы 
сэйкестікті, оларды таратудағы рационалды жэне 
пайдаланудағы тиімділікті зертгеу;

189



• айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) жэне 
кысқа мерзімді міндеттемелермен арақатынасын анықтау;

•  қаржы-есептік жэне несие ережесін сақтау;
•  кәсіпорын зістивтері жэне оның міндеттемелерінің 

құрылымын зертгеу;
• қысқа мерзімді активтердің айналымдылық есебі, оның 

інгінде дебиторлық борыш жэне қорлар есебі;
•  баланстың өтімділігін, кэсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығының жэне толеу қабілеттілігінің абсолюттік жэне 
салыстырмапы көрсеткіштерін анықіау;

• кәсіпорын табыстыльпын багалау;
• кэсіпорьш табысының салыстырмалы корсеткіштерін, 

сондай-ақ олардың деңгейінің озгеруіне эсер етуші факторларды 
есептеп шыгару;

• кэсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;
•  кәсіпорынның қаржылық жагдайьшың түрақгылыгын 

ұзақ және қысқа мерзімді болжау, ягни оның қаржылық 
стратегиясын анықгау.

Қаржылық жагдайды талдау кэсіпорынньің шаруашьшық 
қызметін талдаудың қорытындылаушы кезеңі болып табьшады. 
Және ол 3 сатыны ңамтиды: жабдықтау, өндіріс жэне өткізу; 
бүлардыц жиынтыгы коммерцияльщ, өндірістік жэне 
қаржылық қызметті цүрайды. Кәсіпорынның қаржылық 
қызметі - бұл оның осы қызмет нэтижесінде меншікті жэне 
тартылган капиталдың көлемі мен қүрамына өзгеріс экелетін 
қызметі болып табылады. Ол қаржы ресурстарының жүйелі 
түрде түсуі мен тиімді пайдаланылуына, есеп жэне несие 
тәртібін сақтауга, меншікті жэне қарыз қаражаттарының 
арасьшдагы арақатьшастың раңионалдылыгьша, сондай-ақ 
кәсіпорынның тиімді қызмет етуі мақсатында қаржылық 
түрақтылыққа қол жеткізуге багытталуы тиіс.

Кэсіпорьш қызметінің қаржьшық, өндірістік жэне 
коммерңиялық жақгары арасында тыгыз байланыс пен өзара 
тәуелділік бар. Осылайша қаржьшық қызметініқ жетістігі, 
көбінесе оның өндірістік - сату көрсеткіштерімен анықталады.
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Кәсіпорынның өзі алатын төлемдерді және ақша каражатгарын 
алуы оньщ өнімді сатуына, алдын ала қарастырылған 
сұрыпталымды ұстап тұруына, өнім сапасының қажеіті деңгейге 
сәйкестігіне жэне оны бір қалыпты өндіруге жэне төлеуге 
байланысты болады.

Жоғары сапалы өнімді үздіксіз өндіру және өткізу 
кэсіпорынның қаржылық ресурстарының қалыптасуына оң 
эсерін тигізеді. Өндіріс проңесінде өнім сапасының төмендеуі 
жэне оны сатудың қиындықтары кәсіпорын шотына ақша 
қаражаттарының келіп түсуіне кедергі жасайды, нәтижесінде 
кэсіпорынның төлеу қабілеті төмендейді. Кері байланыс та бар, 
ол ақша қаражаттарының болмауы материалдық ресурстардың 
келіп түсуінің іркілісіне, демек өңдіріс проңесінің тоқтауына 
экеліп соқгыруы мүмкін.

Шығындар көлемі өндіріс проңесінің тиімділік деңгейімен 
анықгалады. Олардьщ тиімділігі қаншалықгы көп болса, 
кэсіпорын өнімді өткізу көлемін сақтай отырып ресурстарды, 
соның ішіңде қаржьшық ресурстарды соншалықгы аз жүмсайды. 
Жэне керісінше, шикізат пен материалдар шығындарының 
нормасының өсуі, еңбек өнімділігі деңгейінің томендеуі, басқа 
да ресурстардың мөлшерден тыс жұмсалуы жэне өндірістік емес 
шығындар қосымша қаржы қаражаттарының қажетгілігіне 
себепші болады.

Еңбек жэне материалдық ресурстар шығыны, ең алдымен 
өнімнің өзіндік кұнын, содан соң табыста да талдап қорытады. 
Соңғы айгылған көрсеткіштің көлемі кәсіпорының өзіндік 
қаражаттарының көлемін өзгерте отырьш, оның жалпы 
қаржылық жағдайында елеулі көрініс табады.

Кэсіпорынның қаржылық қызметінің қальпггы болуы 
эсіресе өз кезеңіндегі қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін 
қажетті жағдайларды туғызады, оның төлеу қабілеттілігінің 
кепілі болып табылатын өнім өндірудің үздіксіздігін жэне 
кэсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақгылығын 
қамтамасыз етеді.
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Біздің ойымызша, қаржылық жағдайды талдауды қаржылық 
тұрактылықтан бастаған жөн және оған мыналар жатады:

• кэсінорын активтерінің құрылымдық жэне құрамдык 
динамнкасын талдау;

• кәсіпорын активтерінің қальштасу көздерінің қүрамдық 
жэне құрылымдық дннамикасын талдау;

• кәсіпорынның қаржылык турақтылығының абсолюттік 
жэне салыстырмалы корсеткіштерін талдау;

• баланс өтімділігін талдау;
• кэсіпорынның толем қабілеттіліғін жэне несие 

қабілеттілігін талдау.

8.2. Қаржылық талдау әдістері

Қаржылық талдаудың тәжірибесі қаржылық есепті оқудың 
негізгі ережелерін қалыптастырады. Олардың ішінен алты 
негізгі әдісті бөліп қарастыруға болады:

- көлденең талдау;
- тікелей талдау;
- трендтік талдау;
- салыстырмалы талдау;
- факторлық талдау;
- қаржылық коэффиңиенттер эдісі.
Көлдеңең (уақытқа байланьісты) талдау -  есеп берудің 

эрбір позиңиясын откен кезеңімен салыстыру. Ол откен 
кезеңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік есептің түрлі 
баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауыткуларьш 
аныктауға мүмкіндік береді.

Тікелей (қүрыльшдык) талдау - әрбір есеп познциясыньщ 
жагаы нэтижеге тигізетін эсерін айқындай отырып, қорытынды 
қаржылық көрсеткіштердің қүрылымын аныктау.

Ол жалпы баланс немесе оньщ бөлімдері бойынша 
корытынды көрсеткіштеғі жеке баптардьщ үлес салмағын 
анықтауға мүмкіндік береді.
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Мысалы, үзак және ағымдағы активтердің кәсіпорын 
мүлкінің жалпы кұньіндағы, яғни баланс валютасьшдағы үлес 
салмағы жэне тағы басқалар. -  ̂ / іі ■

Тікелей жэне көлденең талдаулар бірін-бірі толықтырып 
отырады. Сондықган да есептік бухгалтерлік үлгі күрьшымы 
секілді оның жеке көрсеткіштерінің динамикасын да 
сипатгайтын кестелерді жиі жасайды.

Трендтік талдау барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын 
базистік жыл деңгейінен, бірқатар жылдар көрсеткіштерінің 
салыстырмалы ауыткуын есептеуге негізделеді. Басқаша 
айтқанда, трендтік талдау эрбір есеп позициясын бір катар өткен 
кезеңдермен салыстыруды жэне трендті, яғни жеке кезеңдердің 
дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ эсерлерінен тазартылған 
көрсеткіш динамикасының негізгі тенденңиясын анықтауды 
көрсетеді. Трендтің көмегімен б о л а ія а қ т а ғы  көрсеткіштердің 
мүмкін болатьга маңызы қалыптасады, ал одан кейін 
перспективті, болжамдық талдау жүргізіледі.

Қаржылық талдаудың нарьпстық экономика жағдайындағы 
көбірек таралған эдісі эр түрлі қаржылық коэффициенттерді 
пайдалану болып табылады.

Коэффиңиенттер салыстырмалы шамалар больш табылады, 
оларды есептеу кезінде шамалардың біреуін бірлік ретінде алып, 
ал екіншісін бірлікке қатынасы ретінде көрсетеді. Қаржылық 
коэффициентерді есептеу баланстык жеке баптарыньщ арасында 
болатьш өзара байланыстарға негізделген. Олар кэсіпорьшньщ 
қаржьшық жағдайын факторлық талдау үшін алғашқы база 
больш табылады жэне талдау нәтижесінде талдаушыға жасы|)ьш 
қүбылыстарды ашатьш екі шаманың арасындағы математикалық 
қатынастарды көрсетеді.

Шешімдер қабьшдау үшін сэйкес коэффициенттерді 
талдаудың пайдалылығы оларды дұрыс түсіндіруге байланысты 
болады. Бүл - қатынастарды талдаудың ең қиын аспектісі, себебі 
ол осы катынастардың қалыптасуьшың ішкі жэне сыртқы 
факторларын білуді талап етеді, мысалы, саладағы жалпы 
экономпкалык жағдайлар кәсіпорын басшьшығының саясаты
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жэне басқалар. Қатьшастарды үлкен байьштылықпен талдау 
кажет, өйткені тек бір ғана фактор алымына да, бөліміне де әсер 
етуі мүмкін. Негізінен қатынас деңгейі өткен кезевдегі, 
'теориялық дэлелденген салальте қатьшаспен салыстырылады. 
Қатынасты талдау болашаққа бейімделуі тніс.

Қатьшасты талдаудьщ ролін асыра багалаудың, да қажеті 
жоқ, себебі олардың эмбебап мэні болмайды жэне диагностика 
үшін индикатор болып табылмайды. Әлдеқайда тереңдетілген 
талдау, қатынас негізінде жасалған шешімдерді эрқашан қолдай 
бермейді, себебі олардың деңгейіне келееілер эсер етеді, 
жекелеген кэсіпорыңдардың ерекшеліктері орташа еалалық 
мәліметтер. Сондай-ақ еткен жылдардағы нақгы қол жеткізілген 
деңгейдің қолайсыз болуы немесе оның сол өткен жьшдар 
жағдайы үшін қолайлы болып, бірақ қазіргі жэне болашақтағы 
жагдайлар талаптарына сәйкес келмеуі әсер етеді.

Қаржылық талдауды салыстырмалы көрсеткіштер негізінде 
жүргізудің шетелдік тэжірибесін механикальщ түрде көшіріп 
алу, көп жағдайда тиімсіз, себебі бул жағдайда біздің 
кэсіпорындардьщ оз ерекшеліктеріне назар аударьшмайды. 
Нэтнжесінде бір корсеткіштердің болатьш маңызы туралы 
берілген кеңестер кейбір кезде расталмайды. Дегенмен, 
каржьшык жағдайды талдау барысында салыстырмалы 
көрсеткіштерді зерттеу қажет болады, себебі ол больш жатқан 
жағдайларды түсінуге жэне де оларды тек агымдағы мезетте 
ғана емес, сонымен қатар болашақга да дүрыс бағалауға 
мүмкіндік береді. Әлдеқайда кең таралган және зертгелген 
қорсетқіштерге мыналар жатады: өтімділік, қаржьшық
түракггьшық, табыстылық және іскерлік белсенділік.

Салыстырмапы (кеңістік) талдау — бул фирмалардың, 
еншілес фирмалардың, болімшелердің жэне цехтардың 
жекелеген көрсеткіштері бойынша есебінің қүрама 
көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі таддау, сондай-ак 
берілген фирманың көрсеткіштерін орташа салалық жэне 
орташа жалпы экономикалық мэліметгері бар бәсекелес 
фирмалардьщ көрсеткіштерімен салыстырғандагы шаруашылық 
аралық талдау больш табьшады.
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Факторлың талдау -  бүл жекелеген факгорлардың 
(себептердің) қорытынды көрсеткіпіке тигізетін әсерін 
зерттеудің детерминдік (анықтау) немесе реттелмеген тэсілдері 
көмегімен талдау. Сонымен қатар факторлық талдау қорытынды 
көрсеткіштерді оның құрамдас бөліктеріне жіктегенде - тура, ал 
оның жеке элементтерін жалпы корытынды көрсеткішке 
біріктіргеңде ол кері (синтез) болуы мұмкін.

8.3. Кэсіпорынның төлем қабіиеттілігін талдау

Кэсіпорынньщ төлем қабілеттілігі оның қаржылық 
тұраісгылығының маңызды белгілерінің бірі жэне сондықган 
оньшен тығыз байланысты болады. Сол себепті нарық 
экономиқасы жағдайында оған көп көңіл бөлінеді.

Арнайы есептік-талдау әдебиеттерінде төлем қабілеттілігін 
анықтау жонінде әр түрлі көзқарастар кездеседі. Қаржылық 
талдау бойъшша кейбір авторлар төлем қабілеттілігі ретінде 
кәсіпорынның өзінің үзақ мерзімді міндеттемелері бойьшша 
есептесе алу қабілеттілігін түсінеді. Мысалы, О.С.Ефңмова 
төлем қабілеттілігі: «Кәсіпорынның өзінің үзақ мерзімді
міндеттемелері бойынша есептесе алу қабілеттілігін түсіну 
қабылданған», -  деп жазады. «Фирманың қызметІн қаржылық 
талдау» кітабыньщ авторлары да осы козқарасты үстайды.

«Төлем қабілеттілігін, -  деп жазады олар, -  компанияның 
үзақ мерзімді қарыздарын уақыты келген кезде етеу 
қабілеттілігін анықтау үшін бағалайды».

Басқа авторлар төлем қабілеттілігі деп кэсіпорынның тек 
қысқа мерзімді міндеттемелерін отеуге дайындығын түсінеді.

Осылайша, «Шаруашылық қызметті таадау» оқулығьшьщ 
авторлары «Кэсіпорынньщ төлем қабілетгілігі деп оның өзінің 
жедел міндеттемелері бойынша өзі мерзіміңде төлем жүргізу 
қабілеттілігі түсіндіріледі» - деп есептейді. Бүл түсінікгі М.Н. 
Крейнина толығырақ баяндайды. «Төлем қабілеттшігі, - деп 
жазады ол, - бүл кәсіпорынның кредиторлары жаағьшан төлемдер 
туралы қойылған талаптары қарыздарын өтеуге дайьшдығы».
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Сөз. тек қысқа мерзімді қарыздар туралы екендігі анық. Үзақ 
мерзімді қарыздарды қайтару мерзімі алдын ала белгілі болады. 
Төлем қабілеттілігі -бул барлық қысқа мерзімді міндетгемелер 
бойынша қарыздарды өтеу жэне онім өндіру процесін узіліссіз 
іске асыру үшін жеткілікті қаржьшың болуы.

Профессор В.В. Ковалев толем қабілеттілігі деп оның 
«қысқа мерзімді міндетгемелері бойынша есеп айырысуды өз 
уакытында жэне толығымен жүргізу қабілетгілігін» түсінеді. 
«Толем қабілетгілігі, - деп жазады ол, -  кәсіпорынның жедел 
өтеуді талап ететін кредиторлық қарыздар бойынша есеп 
айырысуға жеткілікті ақша қаражаттарының жэне олардың 
эквиваленттерінің болуы». Соңғы түсінікпен келісетін 
профессор И.Т. Балабановтың анықгамасы: «Толем қабілеттілігі,
- деп жазады ол, -  бар ақша сомасының белгілі бір мерзімді 
жедел төлемдердің сомасьша қатынасьш көрсететін төлем 
қабілеттілігінің коэффицпенті арқылы көрінеді. Егер төлем 
қабілеттілігінің коэффицненті бірден үлкен немесе тең болса, 
онда бул шаруашылық жүргізуші субъект толем қабілеіті екенін 
білдіреді. Егер төлем қабілеттілігінің коэффициенті 1-ден аз 
болса, онда талдау процесінде төлем қаражаттарыньщ жетіспеу 
себептерін анықтау керею>. ■

Қысқа мерзімді міндеттемелер жайлы болса да, бүл түсінікті 
профессор А.Д. Шеремет басқаша ашып көрсетеді. Ол 
«Кэсіпорынның төлем қабілеттілігі,- деп өз уакдггында техника 
жэне материалдармен жабдықгаушьшардың төлем талаптарьш 
қанағаттандыру, несиелерді қайтару, қызметкерлердің еңбегінің 
төлемін жүргізу, бюджетке толемдер енгізу қабілеттілігі 
түсіндіріледі» деп жазады. Төлем қабілеттілігінің өте қысқа 
жэне дәлірек анықгамасын профессор В.П. Коңдраков береді. 
Оның пікірінше «Төлем қабілеттілігі -  бүл кәсіпорынның оз 
міндетгемелері бойынша есеп айырыса алу мүмкіндігі». Бүл 
жағдайда міндеттеме -  бүл кэсіпорынньщ банкке немесе басқа 
қарыз берушіге ақша төлеу және сонымен өз қарыздарын (қысқа 
мерзімді, үзақ мерзімді) өтеу міндеті. ¥зақ мерзімді қарыздарды 
өтеу мерзімі шарты бойьщша үзақ мерзімді несиенің жэне
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қарыздың мерзімінің өтуіне байланысты, қысқа мерзімді 
қарыздармен сэйкес келуі мұмкін. Есепті жылы өтеуі кажет ұзақ 
мерзімді қарыздардың бір бөлігін қысқа мерзімді қарыздарьша 
жатқызу керектігін есептеу біздің ойымызша дұрыс, себебі ұзақ 
мерзімді жэне қысқа мерзімді міндеттемелер синтетикалық 
шоттардың эр түрлі субшоттарында ескеріледі.

Жоғарыда айтылғандарды қорытьшдьшай келе, 
кдсіпорынның төлем қабілеттілігі деп, оның дер кезінде өзініц 
барльщ міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге 
дайындыгын түсіну керек деп есептейміз. Бірак бүл үшін 
кэсіпорынның есеп айырысу, валюта жэне басқа да шохтарында 
ақшалары болуы керек.

Қарыздарды өтеу үшін қүралдардың айналымы кезінде 
ақшаға айналуы керек дебиторлық борыштар потенциалды 
қүрал больш табылады.

Қарыздарды өтеу үшін қүралдар сонымен бірте кэсіпорында 
бар тауарлы-материалдық ісүндылықтардың қоры бола алады. 
Оны сатьш кэсіпорын ақша қаражатьш алады.

Басқаша айтқанда, теориялык түрде қарыздарды өтеу 
кэсіпорьшның барлық ағымдағы активтерімен қамтамасыз 
етіледі. Нақ осьшай теориялық түрде, еғер кэсіпорынның 
ағымдағы акгивтері қысқа мерзімді міндеттемелерінің 
сомасынан артса, онда ол қарыздарды өтеуге дайын деп 
есептеуге болады. Бірақ, еғер кәсіпорын барлық ағымдағы 
активтерін қарыздарды өтеуге бағыттаса, онда дэл сол кезде 
оның өндірістік қызметі тоқтатылады, себебі онда өндіріс 
қүралдарьш тек негізгі қүралдар құрайдЫ, ал материавды 
айналым қүралдарын алуға ақша жоқ, олар толығымен 
қарыздарды төлеуге кетті.

СонДықтан төлем қабілеттілігі бар деп, ағымдағы активтің 
сомасы ағымдағы міндеттемелерінен көп жоғары кәсіпорынды 
есептеуге болады. Кэсіпорынның тек қарыздарды өтеуге ғана 
емес, сонымен бірге үздіксіз өндіріс үшін қаржылары болуы 
керек.
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Ағымдағы төлем қабілетгілігі бапанс жасау мерзімімен 
анықгалады. Кэсіпорьш жабдықгаушыларына, банктік қарыздар 
жэне басқа да есеп айырысулар бойынша қарыздары жоқ болса 
•төлем қабілетті деп саналады.

Келешекке арналған төлем қабілеттілігі нақты бір 
мерзімдегі оньщ төлем құралдарының сомасьш осы мерзімдегі 
жедел (бірінші кезектегі) міңдехтемелерімен салыстыру 
жолымен анықгалады.

Төлем қабілеттілігі белгілі бір мерзімде колдағы ақша 
сомасының жедел төлемдер сомасына қатынасьш көрсететін 
төлем қабілеттілігі коэффициенті арқылы көрінеді. Егер төлем 
кабілеттілігі коэффнциенті 1-ге тең немесе үлкен болса, онда 
бүл ол кәсіпорынның төлем қабілетгі екенін білдіреді. Егер 
коэффициент 1-ден аз болса, онда талдау процесшде толеу 
қүралдарыньщ жетіспеуі себептерін анықгау керек.

Төлем қаражатының сомасын анықтау мэселесі бойынша эр 
түрлі көзқарастар бар. Төлемге қабілетті қүралдарға ақша 
қаржыларьш, қысқа мерзімді бағалы қағаздарды жатқызу 
әлдеқайда тиімді, себебі олар тез өткізіледі жэне ақшаға тез 
айналады. Ағымдағы міндеттемелерге ағымдағы пассивтер, 
яғни, өтелуге жатқызьшған міндеттемелер мен қарыздар: 
банкінің қысқа мерзімді несиелері, қысқа мерзімді қарыздар, 
кредиторлық борыштар жэне басқа пассивтер кіреді.

Толем күралдарының ағымдагы міндеттемелерден асуы 
кэсіпорынньщ төлемге қабілетгі екенін білдіреді. Банкте есептің 
және басқа шоттарда ақшаның болмауы, банкке қайтарылатын 
несиенің мерзімі өтіп кетуі, қаржы оргаңдарына қарыз болу, 
еңбекке төленетін қаржылар мерзімінің сақгалмауы төлемге 
қабілетсіздікті корсетеді.

Төлем қабілеттілігі оны қысқа мерзім ішінде (апта, жарты 
ай) талдау кезінде анығырақ көрінеді.

Есепті кезең ішіндегі ағымдағы төлем қабілеттілігі толемдік 
күнтізбе комегімен есептелуі мүмкін, оньщ негізінде ағьшдағі»і 
жедел төлем қабшеттілігінің коэффицненті анықгалады, 
кредиторлармен, банкпен, қаржылық жэне басқа органдармен өз
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уақытында есеп айырысуды қамтамасыз ететін шаралар 
жасалады. Төлемдік күнтізбе аналитикалық есептің мэліметтері, 
банк көшірмесі, төлемнің мерзімдік картотекасы негізінде 
жасалады. Мүндай есептер күнделікті немесе 3-5 күнде бір рет 
жэне басқа уақыт аралыктарында жүзеге асырылуы мүмкін.

Есептеудің мерзімділігі кәсіпорын төлем қабілетгілігіне 
байланысты. Егер түрақты болса, есептесу сирек, ал егер 
түрақсыз болса жиі жүргізуге болады. Агымдагы оператиші 
аңықтау үшін кэсіпорынның төлем қүралдары жэне уақыты 
келген оның қарыздары (мерзімді міндеттемелері) туралы келесі 
ақпаратты қарастырайық (10-кестені қараңыз).

Осы ақпараттың негізінде төлем күралдары мен жедел 
міндеттемелерді анықтайық.

Келтірілген ақпарат осы мерзімде кәсіпорын өз 
қарыздарыньщ 86,3%-ын ғана төлей алатынын көрсетеді, 
қарыздарының 13,7%-ы төленбей қалады, бүл айыппүп 
санкңияларын төлеуге және кэсіпорынның пвығьшдалуьша 
экелетін мерзімі өткендер қатарьша жатқызылады.

Ағымдағы төлем қабшеттілігін талдау кезінде саңцық 
көрсеткіштерден баска, сапалық сипаттамаларын білу керек.

Қаржьшық икемділік кэсіпорынның алдын ала болжамаған 
жағдайларға байланысты ақша қаражатының түсуі кезінде 
кездейсоқ үзілістерге қарсы түру қабілетілігімен сипатталады. 
Бүл өзгермелі жағдайға тотеп беру үшін эр түрлі көздерден 
қарыз алу, акңионерлік капиталды кобейту, активтерді сату, 
қайта орналастыру, кэсіпорын қызметінің деңгейі мен сипаттын 
езгерту дегенді білдіреді.

Ақша қаражатын қарызға алу қабілеттілігі эр түрлі 
себептерге байланысты жэне тез өзгеруге бейім. Ол кэсіпорын 
табыстьшығымен, түрақтылығымен, салыстырмалы өлшемімен, 
салалардағы жағдаймен, капиталдың қүрамы жэне 
құрылымымен анықталады.

Көбіне ол несие нарығының өзгеру бағыттары мен жағдайы 
сияқты сыртқы факторларға тэуелді. Несие алу қабілеттілігі 
ақша қаражаты керек жағдайда жэне кәсіпорынға қысқа 
мерзімді несиелерді үзарту үшін қажет кезде маңызды.
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Алдын ала келісіммен қаржыландыру немесе апіық несие 
линнялары (кэсіпорын белгілі бір мерзім ішінде жэне белгілі бір 
жағдайларда ала алатын несие) — потенциалды қаржыландыруға 
карағанда, керек кезде алудың сенімді көздері. Кэсіпорынның 
каржыльщ икемділігін бағалау кезінде оның вексельдері, 
облнгацияның және артықшьшықты акцияның рейтингі, активті 
сатудың шектілігі, хнығынньщ кездейсоктық дэрежесі, ереуіп, 
сураныстың төмендеуі жэне жабдьнстау көздерінің жойылуы 
сияқты, өзгермелі жағдайларға тез бейімдеушілік қабілеттілігі 
есепке алынады.

Ағымдағы (қысқа мерзімді) төлем қабілеті өте тар түсінік, 
себебі оны болашакта қолдану мүмкін емес. Кэсіпорьшның 
перспективті (ұзақ мерзімді -  бір жылдан аса) төлем қабілетін 
бағалау үшін өтімділіктің динамикалық, статистикалық 
көрсеткінггері пайдаланылады. Динамикалық көрсеткіштердің 
бірі өнімді (жұмыс, кызмет) өткізуден түскен табыстьщ орташа 
ағымдағы міндеттемелерге қатынасы болып табылады. Есептеу 
үшін алымында есепті кезеңдегі есеп шоты бойынша дебет 
айнальшьш, ал бөлімінде -  осы кезеңдегі ағымдағы 
міндеттемелерінің орташа қалдықгарын алуга болады. Бүл 
есепте алымы баланс жасау мерзіміндегі емес белгілі бір кезең 
үшін ақша қаражатыньщ ағымын көрсетеді.

Нарықтық экономика теориясы мен практикасында 
перспективті төлем қабілеттілігін талдауды нақтьшандыру жэне 
тереңдету үшін қолданьшатын басқа да көрсеткіпггер белгілі. 
Олардьщ ішіндегі маңыздысы табыс пен табыс табу 
қабілетгілігі, себебі осы факторлар кэсіпорынның қаржылық 
саульны үшін анықтаушылар болып табылады. Табыс табу 
қабілеттілігі деп болашақга кәсіпорынның негізгі қызметінен 
тұрақгы табыс алу қабілеттілігі түсіндіріледі. Осы қабілеттілікті 
бағалау үшін ақша қаражатының жеткіліктігі мен оның 
капиталға айналдыру коэффициенттері талданады.

Ацша іщражатының жеткіліктілік коэффициенті (іС ^  
кәсіпорынның күрделі шығындары, айналым қаражатының өсуі 
немесе дивиденттерді төлеуді жабу үшін табыс табу
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қабілеттілігін көрсетеді. Циклділіктің жэне басқа кездейсокгың 
әсерін жою үшін, бөлшектің алымы мен бөлімівде бес жыл 
ішіндегі мәліметгер алынады. Есентеу келесі формула бойынша 
жүргізіледі:

- (Өнім өткізуден түскен табыс.)/(Күрдепі іиыгындар+ 
+Дивиденд төлеу + Айналым царажатыныц өсу)

1-ге тең ақша қаражатының жеткілікгілік коэффиңиенті 
кәсіпорынның сыртқы қаржыландыруға жүгінбей қызмет істей 
алатынын көрсетеді. Егер бүл коэффиңиент 1-ден төмен болса, 
онда кәсіпорын өз қызметінің нәтижесі есебінен дивидеңд 
төлезте жэне өндірістің қазіргі деңгейін қолдауға қабілетті емес.

Кжа кэсіпорынның қаржылык қажеггілігіне инфляңияның 
эсерін, сонымен қатар талдауды тереңдету бағытгарын 
керсететінін ескеру керек.

Ацша царажатын капиталга айналдыру коэффициенті 
(К1С)  кәсіпорын активіңдегі инвестиңия деңгейін анықгауда 
қолданьшады және келесі формула бойынша есептеледі:

(өткізуден түскен табыс—төленген дивидендтер) /(алгашқы
~қүны бойынша негізгі цүралдар+инвестициялар+

+басқа активтер+меншікті айналым капиталы)

Ақша қаражатын капиталға айналдыру деңгейі 8-10% 
шегінде жеткілікті болып саналады.

Кәсіпорынның перспективті төлем қабілетгілігін анықтау 
үшін кәсіпорын акгавіндегі ақша қаражатына айналдыра алатын 
жылдамдық және дайыңдықты сипаттайтьш өтімділіктің 
статистикалық көрсеткішітері кеңінен пайдаланылады.

Үш көрсеткіш жиі қолданылады:
- абсолютті өтімділік коэффиңиенті;
- аралық өтеу (жабу) коэффициенті;
- жалпы өтеу (жабу) коэффициенті.
Абсолютті өтімділік коэффициенті (жеделдік 

коэффициенті) ақша қаражаттары мен тез өткізілетін бағалы
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кағаздардың мерзімді жэне қысқа мерзімді міндеттемелерге 
катынасы ретінде есептеледі.

Ол баланс жасалған мерзімінде немесе жақын мезгілде 
ағымдағы қарыздардьщ қандай бөлігі өтелетінін көрсетеді.

Осы керсегкіштің дұрыс шектеуі келесі түрде болады:

Ка.ө > 0,2-0,5.

Бүл -  қысқа мерзімді міндеттемелердің қандай бөлігі жедел 
өтелуі керек екендігін көрсететін төлем қабілеттілігінің қатаң 
белгісі. В.П. Палий бүл коэффициенттің мэні 0,2-0,25-тен 
жоғары болуы керек деп санайды.

Аральщ өтеу коэффициентін есептеу үшін (немесе оның 
басқа аталуы: қауіпті өтім коэффиңенті, өтімділіктің дэл 
коэффиңиенті) ақша қаражатының қүрамына алдыңғы 
көрсеткіштің алымына дебиторлық борыш жэне басқа да 
активтер қосьшады. Ол кэсіпорьшның дебиторлармен өз 
уақытында есеп жүргізу жағдайыңда болжамданған төлемдік 
мүмкіндігін көрсетеді, яғни ағымдағы міндеттемелердің қандай 
бөлігі тек ащна қаражаты есебінен емес, сонымен қатар 
өткізілген өнімдер, орындалған жүмыстар немесе көрсетілген 
қызметгер үшін түсімдер есебінен өтелетінін сипаттайды.

Айналым қаражатының өтімді бөлігінің (яғни, қорларды 
есептемегенде) қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасын 
ашып көрсететін бір көрсеткіштің есебі айнальш қүралдарының 
жеке қатегорияларының өтімділігі бірдей еместігінен шығьш 
отыр.

Аралық өтеу коэффициентінің қалыпты төменгі шегін 
бағалау былайша өрнектеледі:

Қ ар .ө -^  1-

В.Ф. Палий «бүл коэффициенттің теориялық ақталған 
бағалауы 0,7-0,8 аралығында жатыр» деп есептейді.
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Қауіпті өтімділік коэффициенті кэсіпорынның кұтілетін 
төлем қабілеттілітш дебиторльпі; борыштьщ бір айналымының 
орташа үзақтығына тең кезеңге сипаттайды.

Басқа да көзқарас бар. Шамамен бұл коэффициент 0,5-тен 
кем болмауы тніс, себебі жедел жэне қысқа мерзімді 
міндеттемелердің эр теңгесіне ақша қаражатының және 
дебиторлық борьпптың 50 тиынынан кем келмеуі тиіс.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті (жа.шы өтеу 
коэффиценті) барлық ағымдағы активтердің жедел жэне қысқа 
мерзімді міндеттемелердің көлеміне қатынасын көрсетеді. Ол 
ағьшдағы активтер мен міндеттемелердің қаңцай есесін 
өтейтінін белтілеуге мүмкіндік береді жэне дебитсрлармен өз 
уақытында есеп айьфысу жэне дайын өнімді тиімді өткізу 
жағдайларында ғана емес, сонымен бірге материалды айналым 
куралдарының басқа элементтері қажет болған кезде сату 
жағдайында бағаланатын кэсіпорынньщ төлемдік 
мүмкіндіктерін корсетеді.

Жалпы өтеу коэффициепті етімді қүралдар жедел жэне 
қысқа мерзімді міндеттемелерінің сомасьш өтейтінін белгілеуге 
мүмкіндік береді жэне сонымен баланс қүріылымыньщ 
түрақтыльщ дэрежесін ғана емес, кэсіпорынньщ шінің кысқа 
мерзімді қарыздары бойынша тез есептесе алу қабілеттілігін 
дэлелдейді.

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде бүл көрсеткішке 
кэсіпорьшның ағымдағы өтімділігін бағалау кезінде ерекше мэн 
беріледі. Оньщ кеңінен қолданылуьшың негізгі себепгері:

1) біріншіден, қысқа мерзімді акгивтер мен қысқа мерзімді 
міндеттемелерінің өтелу дэрежесін көрсетеді. Бул көрсеткіш 
қаншалықты жоғары болса, соншалықгы кысқа мерзімді 
міндетгемелерді төлеу сенімділігі жоғары болады;

2) екіншіден, қысқа мерзімді активтердің қысқа мерзімді 
міндеттемелерден асып кетуі қысқа мерзімді активтерді (акша 
қаражаттарынан басқасы) сату немесе жою (тарату) кезінде 
зияндардың пайда болуына бөгет болады. Бул қарсы эрекеттің
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каншалыкты күштірек болуы, кредитор үшін соншалыкгы 
тиімді. Бүл арттыруды шетел комііанияларында жүмыс істеуші 
капитал немесе каржы-эксплуатациялық қажеттілік деп атайды. 
Жалпы өтеу коэффициенті өндіріс сипатына байланысты күрт 
ауытқуы мүмкін.

Оның деңгейіне тиелген тауарлар мен корсетілген 
кызметтермен есеп айырысу нысандары, өндіріс циклінің 
үзақгыгы, тауарлы-материалдық қүндьшықтар қорларының 
күрылымы және басқалар әсер етеді. Берілген көрсеткіш үшін 
мына шектеу қалыпты мэн болып табылады:

К а г  в  >  2 .

Берілген шектеу кәсіпорынның өтімді қүралдарга (немесе 
каражаттарға) тиімді кажеттілік деңгейі қысқа мерзімді 
міндеттемелерден 2 есе асуы кажет екендігін көрсетеді. 
Ағымдағы өтімділік коэффиіщенті барлык айналым 
қаражаттарының бір айналымьшың орташа үзақгығына тең 
кезеңцегі кэсіпорынның күтілетін төлеу қабілеттілігін 
сипатгайды.

Осы көрсеткіпггің нормативті маңызына байланысты басқа 
пікірлер де кездеседі.. Ол 1 мен 3 арасындағы шектерде болуы 
тиіс. Төменгі шегі ағымдағы міндеттемелерді өтеуге жеткілікті 
болуы тиіс, жетпесе кэсіпорын төлеуге қабілетсіз болуы мүмкін

Қысқа мерзімді актйвтердің қысқа мерзімді 
міндеттемелерден екі есе артық болуы орынсыз болып 
саналады, себебі бүл компанияның оз қаражаттарын рационалды 
санамауы мен олардың тиімсіз пайдалануын көрсетеді.

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің 2-ге тең 
нормативтік мэні біздің елімізде есеп беру кэсіпорындардағы 
нақты жағдайды ескермей, кэсіпорынның банкроттығы 
туралы шешім қабылдау үшін қажет белгілердің бірІ ретінде 
альшған. Ағымдағы өтімділік коэффициентінің нормативтік 
мэні барлық кәсіпорындар үшін бірдей, яғни шаруашылық
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субъектісінің өндіріс түрі мен салалық ерекшелікгері есепке 
алынбайды.

Көптеген отандык кәсіпорындарды банкроттьщ анықгамаға 
жатқызуға болады. Яғни, бүндай белгілермен анықтау дүрыс 
емес, себебі көп кэсіпорындар ішінен нақты банкроттық 
шаралар қаупі төнген кәсіпорындарды бөліп көрсетпейді.

Бүл норматнвтік мән әлемдік есептік талдау тэжірибесівде 
салалар жэне салааралық бойынша бөлшектеліп қолданылады. 
Осылай, АҚШ-тьщ Сауда министрлігінің мэліметтері бойьппна, 
салалар мен кэсіпорьшдар тобы бойынша жзлпы өтеу 
коэффициенті 2010 жылы мынадай мәндерге ие болды. 
Өвдірістік сала корпораңиясы - 1,47, тамақ өнімдерінің өндірісі - 
1,25, баспа қызметі - 1,67, химия онеркэсібі - 1,30, мунай және 
көмір өндіру өнеркәсібі - 1,0, машина жасау - 1,85, злектр 
қуралдары жэне электрондық техника өндірісі -1,47, бөлшек 
сауда - 1,50. Біздің елде де статистикалық материалдарды 
жинақгау мөлшеріне қарай, бул көрсеткіштің мэнін салалар мен 
салааральщ бойынша бөлшектеп жэне антивтің өтімділігін 
талдауда қолдану керек.

Кэсіпорьш өтімді қаржының болуын оларға үгымдылық 
қажеттілік шегівде ретгеуі қажет. Ол -  эрбір нақгы кәсіпорын 
үшін келесі факторларға байланысты:

• кэсіпорын жэне оның қызметінің көлемі, молпіері (өндіру 
және өткізу көлемі қаншалықгы көбірек болса, ооншальщгы 
тауарлы-материалдьщ қүндылықгар қоры мол болады);

• өнеркәсіп және өндіріс салалары (өнімге деген сүраныс 
жэне оларды өткізуден түсімнің түсу жылдамдығы);

• өндірістік цикл узақгығы (аяқгалмаған өвдіріс көлемі);
• материал қорын қалпына келтіруге қажет уақьгг (олардың 

айналу үзақгығы);
• кәсіпорын жұмысының маусымдылығы;
• жалпы экономикалық коньюнктура.
Егер қысқа мерзімді активтер мен қысқа мерзімді 

міндеттемелердің ара катынасы 1:1 - төмен болса, онда



кәсіпорын өз шоттарын төлей алмайды деуге болады. 1:1 
аракатьгаасы қыска мерзімді активтер мен қысқа мерзімді 
міндеттемелердің теңдігін білдіреді. Активтер өтімділігінің эр 
түрлі дәрежесін ескере отырып, активтердің барлығы тез арада 
өтімді деуге болмайды, яғни бүл жағдайда да кэсіпорынның 
қаржылық түрақтьшығына қауіп төңеді. Егер де Кағд мэні 1:1 
арақатынасынан көп болса, онда кэсіпорынның өзіндік көздері 
есебінен қүралатын бос ресурстарының едәуір көлемі бар екені 
туралы қорытьгады жасауға болады. Кэсіпорын кредиторлары 
түрғысынан, айналым қүралдарын қүрудың осы варианты аса 
жоғары бағаланады.

Сонымен бірге, менеджердің көзқарасы бойынша 
кэсіпорьшда қорлардың өте көп жиналуы, қаржыларды 
дебиторлық борышқа аудару кэсіпорынның активтерін шебер 
пайдалануымен байланысты. Өтімділіктің эр түрлі 
көрсеткіштері тек өтімді каржьшарды есепке алудың эр түрлі 
дэрежесінде кәсіпорынның қаржы жағдайының түрактылығын 
жан-жақгы сипаттап қана қоймай, сонымен бірге талдау 
хабарламаларьшың эр түрлі сыртқы пайдаланушыларының 
мүдделеріне жауап береді. Мысалы, шикізат пен материал 
жеткізушілері үшін абсолютті өтімділік коэффиңиенті (Ка.ө.) 
қажет. Осы кәсіпорынды несиелейтін банк отімділіктің 
аралық коэффициенттеріне (Кар.ө)  көп коңіл бөледі. 
Кэсіпорынның сатьпі алушылары немесе акциялар мен 
облигацияларды үстаушьшары кэсіпорьшньхң қаржылық 
түрақтылығын ағымдағы өтімділік коэффициенті (Каг.ө-) 
бойынша бағалайды.

Көптеген кэсіпорьшдар үшін аралық отімділіктің томен 
коэффициентінің жалпы өтімділіктің жоғары коэффициентіне 
сай келуі тэн екенін атап оту керек. Бүл кэсіпорында шикізат, 
материал, жинақ бөлшектер, дайын опімнің шектен тыс қорлары 
барлығына байланысты болады. Бүл шығындардың негізделмеуі 
ақырьшда ақша қаражатының жетіспеуіне экеледі. Осьщан, 
жалпы өтеу коэффициентінің жоғары болуьша қарамастан, оны
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кұраушының, эсіресе баланстың үшінші тобына кіретін баптары 
бойьшша, жағдайын жэне динамикасын айқывдау керек. Осы 
мақсатта өндірістік қорлардьщ, дайын өнімнің, «іяқгалмаған 
ондірістің айналымьш есентеу керек. Кэсіпорьнща арапық 
өтімділік коэффихщентінің төмен жэне жалпы өтеу 
коэффнцнентінің жоғары болуы кезінде, айнашьіімдылықтан 
аталған көрсеткіштерінің нашарлауы осы кәсіпорышшң төлем 
қабілетінің нашарлағаньш дәлелдейді. Өтімді қаржьшардың 
айналым көрсеткіштерінің нашарлауы болған кезде, 
кэсіпорынньщ толем қабілетін объективті бағалау ұнхін осындай 
төмендеу себептерін айқьшдау керек.

Осы кезде тұтынушының өнімдер мен қызмет көрсетулер 
үшін төлем жұргізуді кенгіктіруінің, дайын өнімнің, шикізаттың, 
материалдардьщ жэне тағы басқа шектен тыс қорлануыньщ 
себентерін жеке талдау керек. Бұл себептер сыртқы жэне ішкі 
себептерден болуы мүмкін. Бірақ, алдымен өтімділіктің жоғарьща 
аталған коэффиңиенттерін есептеп, олардың деңгейлеріндегі 
ауьггқуларды жэне оларға эр түрлі факторлардың эсер ету көлемін 
анықгаукерек. Есептеулер 19-кестеде келтірілген.

Кесте 19.
«Интранском" АҚ-ның қысқа мерзімді активтерінш етімділік 
көрсеткіштері

№ Көрсеткіштер
Жыл 
басыңда 
2010 жыл

Жыя 
соңында 
2010 жыл

Өзгеріс
(+;-)
(2гр.-Ігз.)

1 2 3 4 5

1.
Қысқа мерзімді актнвтер, мьщ
теңге, оның ішінде:

13781 21956 8175

1.1
Ақша қаражатгары және тез 
өтілетін қысқа мерзімді қаржылық 
салымдар

1463 1425 -38

1.2 Дебиторлық борыш жэне басқа да 
қысқа мерзімді активтер

1165 2914 + 1749
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19-кестенің жалғасы

1 2 3 4 5

3.

Алдағы кезең шығындарынсыз 
тауарлы-материалдық корлар 
қосьшған басқа кэсіпорындардың 
жарғылық капиталға салған 
салымдарының мөлшеріне 
азайтылған кұрьіліайшьшармен есеп 
және ұзақ мерзімді қаржы салымдары

11153 17617 +6464

2.
Қысқа мерзімді міндетгемелер, 
мың теңге, оның ішінде:

4643 9681 +5038

2.1 Қысқа мерзімді несиелер мен заемдар
2.2 Кредиггорлық борьян 4294 8081 +3787

2.3
Басқа да қысқа мерзімді 
міндетгемелер

349 1600 + 1251

Өтімділік көрсеткіштері - - -

1.
Абсолюттік втімділік коэффицненті 
(1.1к:2қ)

0,315 0,147 -0,168

2.
Аралық өтімділік козффициенті 
Г(1.1қ+1.2қ):2қ1

0,566 0,448 -0,118

3.
Жалпы (мымдағы) өтімділік 
коэффициенті [1қ):2қ]

2,968 2,268 -0,700

19-кестенің мәліметтері жыл аяғьшдағы өтімділік жыл 
басьша қарағанда біршама төмендегенін көрсетеді. Осьшай, 
абсолютгі өтімділік коэффициенті 0,168 пунктке, аралық -  0,118 
пунктке жэне ағымдағы - 0,700 пунктке төмендеді. Егер бірінші 
көрсеткіш жыл басында теорияға сәйкес, ал екінші ең төменгі 
талап етілген шектеуден аз болса, онда жыл аяғында бұл 
көрсеткіштің деңгейі біршама төмендеді, сэйкесінше 0,147 жэне
0,448-ді құрады. Жалпы өтеу, яғни ағымдағы өтімділік 
коэффициенті жыл басьшда да, жыл аяғында да талап етілген 
шектеуге жауап берді, бірақ жыл басына қарағанда 0,7 пунктке 
төмендеді.

Бұған көлемін тізбеістеп ауыстыру әдісімен анықтауға 
болатын, оның құрылу факторлары әсер етті. Келесі 20-кестені 
кұрай отырьш, оларды есептеу эдістемесін көрсетейік.
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Кесте 20.
Жадпы: өтімділіктің (ағымдағы) коэффициенті деңгейінің өзгеруіне 
қорытьшған факторлардын эсерінін есебі

№ Көрсеткіштер
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I
Қысқа мерзімді 
активтер

13871 13781 21956 X X

2.

з7

Қысқа мерзімді 
міндеттемелер

4643 9681 9681 X X

Өтімдшіктің
ж аяпы
(ағымдағы)
коэффиңиенті

2,968 1,424 2,268 -0,7 -0,844 -1,544

Кесте мәліметтері өтімділіктің жалпы коэффицнентінің 
өсуіне ағымдағы актнвтердің абсолютті өсімі оң әсер еткенін 
көрсетеді, соның есебінен өтімділік коэффициенті 0,844 иунктке 
өсті (2,268-1,424). Осы көрсеткіштің өзгеруіне ағымдағы 
міндетгеменің күрт өсуі теріс эсер етті, ол 1,544 пунктке 
төмендеуіне әкелді (1,424-2,968).

Өтімділік коэффициентін жан-жакты бағалау үшін, оларды 
қүрайтын факторлардың өзара байланысын білу маңызды. 
Мысал ретінде өтімділіктің жалпы коэффициентінің өзгеру 
факторларын қарастырайық.

Қысқа мерзімді активтер баптары үпгін үлестік қатысу 
коэффициенті - 0,000103, ал қысқа мерзімді міндеттемелердің 
баптары үшін - 0,000306 қүрады.
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Факгорлардың әсерлерінің есебі 21-кестеде келтіріпген.

Кесте 21.
Жалпы (агымдағы) өтімділік коэффициенті деңгейінің өзгеруіне 
нақгыланған факторлардың әсерінің есебі

№
Факторлар Есептеу Факторлардың 

эсер ету деңгейі
Агымдагы  активтердіц взгеруі 2,268-1,424 +0,844

11.
Ақша қаражатгары меи қысқа 
мерзімді қаржылық салывддардың 38x0,000103 -0,0039

12.
Дебиторлық борыштың жэие басқа 
да активтердіи 1749x0,000103 +0,1805

3. Қорлардың 6465x0,000103 +0,6674
Қысқа  мерзімді міндеттемелер- 
дің взгерүі 1,424-2,968 -1,544

1.
Қысқа мерзімді иесиелер мен 
заемдардың

2. Кредиторлык борьпптың 3787х(-0,000306) -1,161

3.
Басқа да кыска мерзімді 
міндеттемелердің

1251х(-0,000306) -0,383

Келтірілген есентеулердің жалпы өтеу коэффициентіне 
дебиторлық борьцптар (2,5 есе) мен қорлардьщ (1,6 есе) күрт 
өсуі оң эсер еткенін көруге болады. Кредиторлық борыштьщ 1,9 
есе және басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің 4,6 есе өсуі, 
сонымен бірге өтімді активтердің азаюы осы корсеткіштердІң 
төмендеуіне экелді.

Осылайша, біз кәсіпорынның қаржылық түрақтылығының 
маңызды көрсеткіштерінің бірі — төлем қабілеттілігін толық 
карастырдық. Ол баланстың өтімділігіне тығыз байланысты.

Сонымен бірге, кэсіпорынның төлем қабілеттілігіне басқа да 
факторлар -  елдегі саяси жэне экономикальщ жағдай, ақша 
нарығының жағдайы, кепілдік жэне банктік заңдардың жетілуі, 
меншіктің капиталмен қамгамасыз етілуі, дебиторлық борыш, 
кәсіпорынның қаржы жағдайы жэне басқалар әсер етеді. Толем 
қабілеттілігін талдау кезінде осы факторларды кешенді түрде 
қарастыру маңызды, бүл талданатын кэсіпорынның қаржы 
жағдайын объективті бағалауға мүмкіндік береді.
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Кэсіпорынның қаржьшық тұрақтыльпы ол келешектегі 
жасалатын төяемдердің дер кезінде жүзеге асыра алатындығьга 
көрсетеді. Сондықган, кэсІпорынның қаржылық тұрақтылығын 
аньщтау үшін, экономикальщ эдебиетгерде көптеген 
корсеткіштердің (коэффициент-тердің) топтамасын
пайдатіанады. Олардың ішінен 22-кестеде мьша көрсеткіштер 
іріктеп альшды.

8.4. Кәсіпорынның қаржылық і үрактьільн ын талдау

Кесте 22.
Кэсіпорынның қаржылық түрақтылығының көрсеткіштері

Көрсеткіштер (коэффидиенттер)

Керсеткіштің
деңгейі
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1. Меншік капитальшың 
коэффициенті (автономия 
коэффициенті)

98,8 54,7 -41,1 0,68 (0,5)

2. Заемдық пен жалпы капиталының 
ара қатынасының коэффициенті

0,011 0,453 +0,442 0,32, бірақ 
одан көп 
емес

3. Заемдық нен меншік капитапының 
ара қатынасының коэффйциенті

0,011 0,828 +0,817 0,7 
(< 1,0)

4. ¥зақ мерзімге тартылған заемдық 
капиталдың коэффициенті

0,230 +0,230

5. Меншік капитаяьшың ептілік 
коэффициенті

0,489 0,590 +0,101 0,2-Ө,5

6. Тозудың (амортизация-ның 
жиьгатық коэффи-циенті)

0,52 0,380 -0,14 -

7. Негізгі құралдың нақты (шын 
мәніндегі) құндык коэффициенті

0,504 0,377 -0,127

8. Материалдардың нақты (шын 
мэніндегі) күндық коэффициенті

0,101 0,117 +0,016

Кестеде келтірілген коэффициенттердің мэліметінен 
кэсіпорынның өз қаржылық тұрақтылығы солқылдақ екенін,
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яғни сыртқы ортаға тәуелді бола бастағанын көреміз. Енді сол 
жоғарьща келтірілген коэффициенттердің эрқайсысына вдысқаша 
сипатгама берейік.

1. Меншік капитапыиыц коэффициенті (автономия 
коэффициен-ті) -  бүл субъекті иесінің салған капиталыньщ
үлесін, яғни меншік капиталыньщ баланс жиынтығына (яғнм 
валютасына) қатынасын көрсетеді. Бүл көрсеткіштің мэні 
неғүрлым жоғары болған сайын, кәсіпорынның түрақгыльны да 
соғүрлым артады, сондықтан оны тэуелсіз коэффициенгі деп те 
атайды.

2. Заемдыц капиталының жалпы капиталга ара 
цатынасының коэффициенті — бұл коэффициенттің үлесі 
неғүрлым жоғары болған сайын, кэсіпорынның тэуелділігі де 
артады, яғни сыртқы ортага тәуелді бола бастайды. Бүл арада 
жалпы капиталдың қатарына меншік капиталы, акционерлік 
капиталы жэне заемдық капиталы кіреді. Меншік капиталы мен 
акционерлік капиталы эр уақытта бір-біріне тең бола бермейді, 
өйткені меншік капиталының қүрамына арнайы мақсатқа 
арналған қаржыландыру қаржысы да, болашақ кезеңнің табысы 
да жэне басқа да түсімдер кіруі мүмкін.

3. Заемдыц пен меншік капиталының ара цатынаеының 
коэффициенті -  бүл коэффициент меншік капиталының 
қаншалықгы заемдық капиталдан түратындығын көрсетеді. Егер 
бүл көрсеткіш 1,0-ден асса, онда кэсіпорынның сындарлы 
нүктесіне жеткендігін көрсетеді. Кей жағдайда, оның мэні 
белгіленген деңгейден (1,0) асьш кетуі мүмкін, бірақ ол 
сындарлы нүктесі болып есептелінбейді, бүл соңғы жай 
айнапымдағы қаржының айналым шапшаңдығына байланысты 
болып келуі мүмкін. Біздің мысалда ол 0,7 коэффициентіне тең 
болды.

4. ¥зац мерзімге тартылган заемдыц капиталдыц 
коэффициенті — бұл меншік калиталымен қатар үзақ мерзімге 
тартылған несиенің деңгейін көрсетеді.

Аталған коэффициенттерден басқа, капиталдың ептілігі, 
тозу сомасының жиынтығы, сондай-ақ негізгі құралдар мен
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материалдардың нақты мәні, несне бойынша тағайындалгаи
пайыздарды төлеу қабілеті, қаржыльщ тұрақтылыгьшьщ 
қорлары бірге есептелуі мүмкін.

Бұл арада ең алдымен қаржылық тетіктің иініне басты көңіп 
бөледі, яғни заемдық пен меншік капиталыньщ ара қатынасына, 
біракта оны да бір жақты қарастыруға болмайды.

Дегенмен де, каржылық тетіктің эффектісі, бірінші кезекте, 
пайыз мөлшерлемесінің (ставкасының) деңгейімен жэне меншік 
қаржысының табыстылығымен өлшенеді, екінші кезекте сол 
қаржылык тетіктің иінінің әсерімен өлшенеді.

Енді осы эффектіні шартты мысалда есептеп көрейік. 
Меншік қаржысының табыстылығы (немесе корпорагивтік 
салық ставкасы) 16% болсын делік, пайыздың мөлшерлемесі 
(немесе несиені пайдаланғаны үшін есептелген пайызы) 14% 
деңгейінде белгіленген, ол заемдық қаражат 700 мың теңге 
құраса, ал меншік капиталы 550 мың теңге күраған. Енді 
осыдан, қаржы тетігінің эффектісін есептейік.

Келтірілген мысалдан шығатын қорытьшды біреу, 
кэсіпорынның қаржылық тетігі өскен сайын, оньщ қаржылық 
түрактылығы да төмендеуі мүмкін, яғіш қаржылық 
левериджінің мерзімі созылған сайын, ол соғұрлым тезірек 
өзінің қаржылық тұрақгылығын жоғалтады, демек оның 
тәуекелділігі артады.

Сонымен, қарастырылып отырған мысалда, ұзақ мерзімге 
алынған несиенің деңгейі -  0,23 коэффиңиенті құраған. Бұл 
айтарлықгай жоғарғы деңгей емес және алынған ұзақ мерзімді 
несие, өзінің арналған мақсатына жұмсалған.

Кэсіпорын өз ептілігінің арқасында, меншік капиталынан 
біршама каржыны үнемдеген, егер ол жыл басында 0,489 
коэффициентін көрсетсе, ал жыл соңында 0,590 жеткен. Кейде 
кәсіпорын басы артық қаржысын айналым капиталына қайта 
салуға бара бермейді. Ол несиеге альшған қаражатқа қарағанда, 
көбірек табыс әкелсе де, кәсіпкер оны саналы түрде басқа салаға 
бағыттауы мүмкін.
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Тозудың жиынтық хсоэффициентінің төмендеуі (0,52-ден
0,38-дейін) негізгі қүралдардың жаңа түрлерінің пайдалануга 
берілгендігімен жэне тозгандары есептен шығарылгандығьш 
көрсетеді, ол шын мэнінде солай да болуы мүмкін.

Негізгі күралдардың нақты қүндық коэффициентінің 
томендеуі, көп жағдайда, өнімнің жаңа түрлерін игерумен 
байланыстырады, бірақ біз зертгеп отырган кэсіпорында 
мүліктің қажет деңгейі сақгалған 0,494 (0,377+0,117).

Дегенмен де, өндірістің бір қалыптылығын білу үшін, 
қаржыльщ түрақтылыгының қорларын (запасын) зертгеу керек. 
Басқаша айтқанда, бүл орын толықтыру нүкгесі мен нақгы 
(немесе жоспарланған) сату колемінің арасыңп;ағы айырмасьш 
көрсетеді, яғни кәсіпорьшньщ қаржылық түрақгьшығыньщ қоры 
(ТҚ) қауіпсіздік өрісіне тең деген сөз.

Бүгінде экономикалық эдебиетгерде, оларды (яғни, 
каржылық түрақгылық қорын және табыстың шектік деңгейін) 
есептеудің басқа да жолдарын үсынады, атап айтсақ, 
рентабелъділіктің шегі (табалдырыгы) немесе зиянсыздықтың 
нүктесі. Енді осы көрсеткішті есептеу үшін 23-кестеде 
келесідей мэліметтерді пайдаланады.

Кесте 23.
Рентабельділікгщ шегін аныктау

№ Көрсеткіііггер
Көрсеткіштің 
деңгейі, мың 

теңге

Түскен 
түсімнің үлес 

салмагы, 
коэффициент

1. Өнімді сатқаннан түскен түсім 700 000 1
2. Айнымалы шығындар 490 000 0,7
3. Табыстың шектік деңгейі 210 000 0,3
4. Тұракты шығындар 110 000
5 Өнімді сатқаннан түекен табыс 100 000

Рентабельдшіктің шегі (табапдырығы) 366 667

Келтірілген кестенің мэліметтерінен рентабельділіктің шегі 
(табалдырығы) 366667 мың теңгеге тең болған, яғни сату
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көлемінен алынған табысы нөлге тең болған жағдайын 
көрсетеді, басқаша айтқанда, осындағы алынған табыс пен 
тұракты шығындардың тепе-теңдігі сақгалған. Демек, 
рентабельділіктің шеғі ол орьш толтыру (толықтыру) нүктесінің 
ұғымымен сәйкес келетіндігін көрсетті. Лғңи, рентабельділіктщ 
шегінен төменғі жағдайда, кәсіпорынның қаржылық 
тұрактылығына қауып төне бастайды деген соз. Осы мысалда, 
қаржылық тұрақтылығының қоры 333333 мың теңгеге тең 
болды (700000 -366667) немесе ол өнімді сатканнан тускен 
түсімнің 47,7% күрады. Бұл кәсіпорынның қаржылық 
тұрактылығын сақтау үшін, оған деген кордың жетюлікті 
екендігін көрсетті.

Өкінішке орай, жоғарыда келтірілген көрсеткіштер, 
қаржылық -іұрақтылығы туралы бір мағыналы қорытынды 
жасауымызға жеткіліксіз екендігін көрсетеді.

8.5. Кәсіпорынңың табыстылығын талдау

Кэсіпорынның нарықтық экономика жағдайында қызмет 
етуінің экоиомикалық пайдалылығы табыс табумен аньщталады. 
Кэсіпорынның табыстылығы абсолюттік жэне салыегырмалы 
керсеткіштермен сипатталады.

Табыстылъщтың абсолютті көрсеткіштерін талдау. 
Нарықтық экономика жағдайында кэсіпорынның шаруашылық 
қызметінің негізгі жэне түпкі мақсаты табыс алу болғандьпсган, 
барлық назарды осы көрсеткішті талдауға аудару керек.

Табыстылықгың бірінші абсолютті корсеткіхні өнімді 
(жүмыс, цызмет) өткізуден алынатын табыс болып табылады. 
Ол қаржы-шаруашылық кызметінің нәтижесі туралы есепте 
қосьшша кун салығы, акңиздер жэне т.с.с. сапықтар мен 
міндетті төлемдер, сондай-ақ қайтарылған тауарлардың құны, 
сату шегерімдері жэне баға шегерімдері альгаып тасталып 
көрсетіледі. Қаржы-шаруашылық қызметінің нэтижесі туралы 
есептің осы бабы бойынша негізгі қызметтен түсетін табыс 
корсетіледі. Табыс құрыльшында ең үлкен үлес салмақгы
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өнімдер мен тауарларды еткізуден түсетін табыс алады, оның 
молшері өнім өндіру деңгейімен, оның сапасымен жэне басқа да 
факторлармен анықталады.

Өнім өткізуден түсетін табыс сомасына қоймадағы өтпеген 
бұйымдар қалдықгарьпЕьщ жэне сатьш алушының жауапты 
сақгалуындағы тиеліп жіберілген тауарлардьщ өзгерістері 
белгілі бір эсер етеді. Тауарлы-материалдық қүндылықгардың 
азаюы немесе керісінше өсуі бірінші жағдайда откізуден түсетін 
табыс сомасьгаың өсуіне, екіншіде - азаюьгаа әсер етеді.

Кэсіпорьгада өнімді өткізуден түскен табыс жоспарланған 
тауар өндірісінен жэне бүйымдардың (дайын өнімдер, сатып 
алушьгаың жауапты сақгалуындағы тауарлар) өтпеген бөлігінің 
қалдықгарьгаың өзгерісінен шығуы керек. Бірақ өнімді 
өткізуден түсетін табыс көлемі жоспарыньщ төмендеуі, 
ауыспалы тауарлы-материалдық қорлардың артуы есебінен 
болатын жағдайлар да кездеседі.

Табыстылықтың екінші абсолютті көрсеткіші - жалпы 
табыс. Ол өнімді өткізудің қаржылық нәтижесін біддіреді жэне 
негізгі қызмет нәтижесінде онімді өткізуден түскен табыс пен 
өткізілген өнімнің ондірістік өзіндік қүны арасындағы айырма 
ретінде аныкталады. '

Жалпы табысқа эсер ететін маңызды фактор өндірістік 
өзіндік қүн, сондық-тан оның төмендеуі оның көлеміне көп эсер 
тигізеді.

Коптеген кәсіпорындарда өзіндік қүнды баптар бойьгаша 
талдаумен айналысатын, оны төмендету жолдарын іздестіретін 
экономикалық қызметгің бөлімшелері болады.

Шаруашылық жүргізудің тұрақгы экономикалық 
жағдайьгада жалпы табыстың өсуінің негізгі жолы - материалды 
шьнындар бөлігінде өзіндік қүнды төмендету. Бүл эсіресе 
шикіат қүньгаың үлес салмағы өнімнің өзіндік қүнында өте 
жоғары болып келетін өңдеу жэне қай та өңдеу салаларында 
(машина жасау жэне металл өңдеу, металлургия, мүнай-химия, 
тігін, тамақ жэне т.б.) қызмет жасайтын кәсіпорындар үшін өте 
маңызды.
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Табыстылықхың келесі абсолютгі көрсеткіші — таза табыс. 
Ол сальдолаиған қаржылық нәтижені білдіреді жэне жалпы 
табыс пен кезең шығындары арасьшдағы айьфма ретіңде мына 
формула бойынша анықгалады:

ДЯ= ДЖ-Р*

мұндағы: Д я - негізгі қызметген алынған табыс;
ж

Д - жалпы табыс;

Р - кезең шығындары.
Төмеңдегі 24-кестеде «Халлибуртон Ингернэшнл» 

компаниясы кызметінің нәтижесін сипаттайтын көрсеткіштер 
берілген.

Кесте 24.
«Хашшбуртон Интернэшнл» компаниясы кызметінің нэтижесін 
сипаттайтын көрсеткіштер мың тенге

Көрсеткіштер Жыл соңы Жылбасы Өзгеріс
Сатудан түскен түсім 377 085 364 805 +12 280
Өнімнің өзіндік қүны 376 690 356 350 +20 340
ЗКалпы табыс 395 8 455 -8 060
Таза табыс (шығын) -1065 -2 025 +960

Сатудан түскен түсімнің алдыңғы жылмен салыстарғанда 
3,4%-ға, яғни 12280 мың теңгеге өскеніне қарамаетан, 
кэсіпорынньщ жалпы табысы 95%-ға немесе 8060 мың теңгеге 
азайған. Соньмен қатар, кәсіпорын өткен жэне ағымдағы 
кезеңдерде таза табыс таппай отыр. Алайда шығын мөлшері 
алдыңғы жылмен салыстырғанда 960 мың теңгеге азайған жэне 
ол 1065 мьщ теңгені құрады. Жалпы табыстың азаюы 
рентабельділіктің томендеуі мен өндірістік шығьшдардьщ өсуін 
білдіреді.

Табыстылъщтың сальістырмалы көрсеткіштерін талдау. 
Табыстылықтың салыстырмалы корсеткіштеріне нарьпстык
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экономика жағдайындағы кәсшорынның каржылық қызмет 
жасау, қаржыландыру көздерін ынталандыру жэне оларды 
тиімді пайдапану сияқты мүмкіндіктерін анықтайтьш, осы 
кәсіпорын қызметінің тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштері 
жатады. Олар кэсіпорын қызметін түрлі бағытта белгілейді жэне 
олар экономикалық проңеске қатысушьшардың мүдделеріне сай 
топтастырылады. Табыстылық коэффициенттері салыстырмалы 
талдау мен кәсіпорынның қаржы жағдайьш бағалаудың міндетті 
элементгері болып табьшады, өйткені олар кәсіпорын табысын 
калышастырудың факторлық ортасьш сипаттайтьш маңызды 
көрсеткіпггер. Оларды толығырақ қарастырайық:

Барлъщ активтердіц тиіыділік деңгейі (авансталған, 
жиынтық капитал) мына формула бойынша есептелінеді:

Д  А =  Таза табыс / Барлық активтер (авансталған, жиынтық капитал)

Жалпы активтердің табыстылық деңгейі жыл басында —
0,005 болса, ал жыл соңында оның мәні -  -0,003 болды.

Осылайша жалпы активтердің табыстылық деңгейі 
(авансталған каіштал) кэсіпорынның өз қызметін қаншалықты 
тиімді және табысты жүргізетінін көрсетеді.

Тәжірибеде қысңа мерзімді активтердің табыстылыгы деп 
аталатын керсеткіш кеңінен қолданьшады. Ол ағымдағы 
активтерге салған бір теңгеден кэсіпорын қанша табыс 
алатынын көрсетеді:

Д т л ^ Д Ч / Т А

мунда: Т * - қысқа мерзімді активтер.

Д - таза табыс.
д  т х і .  қысқа мерзімді активтердің табыстьшығы.
Қысқа мерзімді активтердің табыстылық деңгейі жьш 

басында — 0,012 бодса, ал жыл соңында оның мэні — 0,009 
болды.
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Акционерлік компания құкығында жүмыс істеуші кәсіпорьш 
үшін салынган капиталдыц табыстылық деңгейін бағалаудың, 
яғни акционерлік капитадды тиімді пайдаланудың негізгі 
корсеткіші больга, кзсіпорынның таза табысының оның 
меншікті капиталына пайыздың қатынасы есептеледі. Бүл 
көрсеткіш -  меншікті капиталдың табыстылық коэффициенті 
немесе молшерлемесі деп аталады. Ол мына формуламен 
анықталады:

Д С К =Д Ч / С К

мүлда: Д ск - меншікті капиталдың табыстылығы;

Д ¥ - таза табыс;

С к - меншікті капитал.
Ол экономикалық жэне қаржылык талдауда маңшды 

көрсеткіш болып табылады. Дэл осы көрсеткіш биржада 
акционерлік компаниялардьщ акцияларына баға белгілеуді 
бағалау барысында* маңызды роль атқарады. Меншікті 
капиталдьщ табыстылық деңгейі жыл басында -  (-0,007) пунктке 
өскен болса, ал жыл соңында оның мэні — (-0,004) болды.

Тэжірибеде үзақ мерзімді активтердің табыстылыгы деп 
аталатын көрсеткіш кеңінен қолданьшады. Ол үзақ мерзімді 
активтерге салған бір теңгеден кэ-сіпорын қанша табыс 
алатынын көрсетеді:

д л = д ч / ту

мүнда: Т у - үзақ мерзімді активтер;

ДЧ - таза табыс;

Д Д - үзақ мерзімді активтер табыстылығы.
¥зақ мерзімді активтердің табыстьшық деңгейі жыл 

басьшда -  (-0,009) болса, ал жыл соңыңда оның мэні -  (-0,004) 
болды.
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Негізгі өндірістік цорлардыц табыстылъщ деңгейі мына 
формула бойынша есептелінеді:

ДОФ=Дч/з

мүнда: Д а<г>- Өндірістік қорлардьщ табыстылығы;

ДЧ - Таза табыс;
3 - Өндірістік қорлар.

Өндірістік қорлардың табыстылық деңгейі жьш басында -  
(-0,04) болса, ал жыл соңында оньщ мэні -  (-0,02) пунктке 
азайып отыр.

Сату көлемінің табыстылыгы мына формула бойьшша 
есептелінеді:

Д ‘¥ = Д В/Д*

в
мұңда: Д ы - Сату көлемінің табыстылығы; 

в
Д - Жалпы табыс;

N
Д - Өнімді (жүмыс, қызметгі) өткізуден алынған табыс. 

Сату көлемінің табыстылық деңгейі жыл басында -  0,023 
болса, ал жыл соңында оның мэні — 0,001болды.

Жоғарыда жүргізілген есептеулерден көріп 
отырғанымыздай кәсіпорын қызметі шығынды болып табылады, 
алайда оның қызметі жыл соңына қарай жақсаруда.

8.6. Кәсіпорын қызметінің іскерлік 
белсенділігін талдау

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі мен қызметінің 
тиімділігін бағалау жэне талдау қарнсьшық талдаудың 
корытынды кезеңі болып табылады.

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі қаржьшық жағдайында 
ең алдымен оның қаражат айналымының жылдамдыгымен
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көрінеді. Іскерлік белсенділікті талдау, кэсіпоріынньщ өз 
қаражатын қаншалықгы тиімді пайдаланғаньш анықгауға 
мүмкіндік беретін, эртұрлі қаржылық айналымдылық 
коэффипиенттердің деңгейі мен қозғалысьш зерттейді.

Кәсіпорынньщ қаржылық жағдайы активтерге салынған 
қаражаттың қаншалықгы тез нақты ақшаға айналуына тікелей 
тәуелді болады.

Жоғарыда айтып өткендей, қейбір актив түрлері эртүрлі 
айналым жылцамдығына, яғни олардың ақша қалпына көшу 
жылдамдығына ие болады. Қаражаттың айналымда бодуыңың 
ұзақтьпы ішкі жэне сыртқы сипаттағы бірқатар эр бағытгазпы 
себептердің жиынтық әсерімен анықталады. Бірінші қатарға 
кэсіпорынның әрекет өрісін, салалығын, азщымын жэне тағы да 
басқаларын жатқызуға болады. Елдегі экономикалық жағдаймен 
оған байланысты шаруашылықты жүргізу шартгары да 
кәсіпорынның активтерінің айналымдьшығьша да эсер етпейді. 
Сөйтіп, елдегі өтіп жатқан инфляңиялық проңестер, 
кэсіпорындардьщ басым көпшілігінің жабдықтаушылармен, 
сатып алушылармен ретгелген шаруашьшық байланысының 
болмауы шамадан тыс қор жинақгауға экеліп соқхырізды да, бул 
қаражат айналымын айтарлықгай бәсендетеді.

Қаражыттың айналымда болу кезеңі, едэуір дэрежеде 
кэсіпорынның ішкі жағдайымен бірінші кезекте, оның 
активтерін басқару стратегиясының тиімділігімен (немесе 
жоқтығы) аныісгалатындығын айта кету керек.

Шынында да, қолданылған баға саясаты, қүрыпған актив 
қурылымы, пайдаланылған қорларды бағалау әдістемесіне 
байланысты кәсінорын өз қаражатының айналымының 
узақгығына көп немесе аз әсер ету еркіндігіне ие болады.

Іскерлік белсенділік коэффиңиентінің кэсіпорынның 
қаржылық жағдайын бағалау үшін үлкен маңызы бар, өйткені 
қаражаттың айналым жылдамдығы кэсіпорынның төлем 
қабілетіне тікелей әсер етеді. Оған қосымша, басқа,дай бірдей 
жағдайда қаражаттың айналым жылдамдығының өсуі 
кэсіпорьшның өндірістік-техникалық күшінің артқанын 
көрсетеді.
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Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіпггеріне 
мьша коэффициентгер жатады:

1. Капитапдың жалпы айналымдыльщ коэффициенті. Ол 
жылына қанша рет айналу мен өндірудің толық ңиклі 
болатындығын және активтердің әрбір ақша бірлігі сатылған 
өнімнің қанша ақша бірлігін әкелгенін көрсетеді. Бүл көрсеткіш 
мына формула бойынша анықталады:

К ' = Д  /А*

о
мұнда, К а - капиталдьщ жалпы айналымдылық коэффициенті;

N
Д - өнім сатудан (жүмыс, қызмет көрсету) түскен табыс;

А к - авансталэған капитал.
Мысалы, кәсіпорын үшін капиталдың жалпы 

айналымдылық коэффициенті жыл басьгада -  0,99 рет; жыл 
соңында- 1,05 рет болды.

Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның жалпы капитальга 
(барлық ресурстарды) пайдалану тиімділігінің төмендегенін 
көрсетеді. Егер жыл басында кәсіпорында активтердің әрбір 
ақша бірлігі 99 тиын келтірсе, ал жыл соңында Ітеңге 5 тиын 
келтірді.

2. Негізгі цүралдардың айналымдылыгы. Бүл көрсеткіш кор 
қайтарымдылығын көрсетеді, яғни кэсіпорынның кезеңдегі 
негізгі өндірістік қорларын пайдаланудың тиімділігін 
сипаттайды. Ол саудадан түскен табысты (ақшаны) қалдық қүны 
бойынша кезеңдегі негізгі қүралдардың шамасына бөлу аркылы 
есептейді.

Қор қайтарымдылығы коэффициентінің артуына негізгі 
қүралдардың үлес салмағының салыстырмалы жоғары болмауы 
немесе олардың техникалық деңғейінің жоғарылығы есебінен 
кол жеткізуте болады.

Алайда бүл жерде жалпы заңдылық былайша болады: 
коэффициент жоғары болған сайын, есеп беру кезіндегі
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шығындар азая түседі. Коэффициенттің төмен болуы енімді 
сатудан түсетін табыстың жетімсіздігін не болмаса активтер 
түрлеріне тым жоғары деңгейде қаржы бөлінгендігін білдіреді.

Мысалы, кәсіпорын үпгін негізгі қүралдардың 
айнапымдылық коэффиңиенті жыл басында — 2,47 рет; ал жыл 
соңында -  1,79 рет болды.

Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның негізгі 
қүралдардың пайдалану тиімділігінің төмеңцегенін көрсетеді. 
Егер жьш басында кэсіпорында негізгі қүралдардың әрбір бірлігі
2 теңге 47 тиын келтірсе, жыл соңында 1 теңге 79 тиын келтірді.

3. Меншікті капиталдың айналымдылыц коэффициенті. Ол 
мына формула бойынша қаралады:

° N
КС=Д  / с *

о
мүнда: К с - меншікті каниталдың айналымдылықкоэффиңиенті;

N
Д - өнім сатудан (жүмыс, қызмет көрсету) түскен табыс;

С к - меншікті капиталдың шамасы.
Бүл көрсеткіш қызметгі эр қырынан сипаттайды: 

коммерңиялық көзқараспен қараганда ол сатудығ артықгығьш 
немесе жеткіліксіздігін анықгайды; қаржылық жағынан — 
салынған меншікті капиталдың айналым жылдамдығын, ал 
экономикалық түрғыдан -  кәсшорынның меншікті иелері 
тәуекелдік етіп салып отырған ақша қаражатының белсеқцілігін 
көрсетеді.

Егер коэффиңиент өте жоғары болса, салынған капиталдан 
сату деңгейінің едәуір артқандығын білдіреді, ал б^л несиелік 
қорлардың артуын, меншік иелеріне қарағанда істе 
кредиторлардың көбірек қатысуы мүмкін шекке жетуінен 
туындайды. Бүл жағдайда міндеттемелердің меншікті капиталға 
қатьшасы артады, кредитор-лардың қауіпсіздігі төмендейді жэне 
табыстың кемуіне байланысты кәсіпорын айтарлықгай 
қиьшшьшыктарға кездесуі мүмкін.
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Керхсіюпе, коэффициенттің төмендігі меншікті капиталдың 
бір бөлігінің әрекетсіз жатқандығын білдіреді. Бұл тұста 
коэффициент, меншікті каражатты осы жағдайға сай келетін 
табыс кезіне салу қажеттігін көрсетеді.

Мысалы, кәсіпорында бул көрсеткіштің деңгейі жыл 
басында —1,21 рет, ал жыл соңында -  1,26 рет болды.

Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның меншікті 
капиталдың пайдалану тиімділігінің артқанын көрсетеді. Егер 
жьш басьщца кәсіпорьшда меншікті капиталдың эрбір ақша 
бірлігі 1 теңге 21 тиын келтірсе, ал жыл соңында 1 теңге 26 тиын 
келтірді.

4. Қысца мерзімді активтер немесе айналым капиталыныц 
; айналымдылъщ коэффициенті. Ол өнім сатудан түскен 
табысының (жумыс, қызмет көрсету) қысқа мерзімді 
активтердің орташа шамасына қатынасымен анықгалады:

0 дг а
КТА = Д /Т с

о
мунда: КТА- қысқа мерзімді активтердің айналымдылық
коэффициенті;

N
Д - өнім сатудан (жумыс, қызмет көрсету) түскен табыс;

а

Т с - қысқа мерзімді активтер.
Қысқа мерзімді активтердің (айналым капитальшың) 

айналымдьшық коэффициенті олардың айналым жьшдамдығын, 
яғни зерттелген кезеңдегі барлық айналым қаражатының 
айналым санью көрсетеді. қысқа мерзімді активтердің 
айналымдылығының үдеуі олардың қажеттілігін кемітеді де, 
кэсіпорындарға шаруашьшық муқтажы үшін (абсолюттік 
босату) немесе қосымша өнім өңдіруге (салыстьгрмалы босату) 
айналым қаражатының бір бөлігін босатуға мүмкіндік береді.

Айналымның жылдамдауы нәтижесінде айнальш 
қаражатының заттық элементтері босайды, шикізат, 
материалдар, отын қорлары мен аякдалмаған өндірісті істеу аз
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қажет бояады, демек, бұрын осы қоряармен іске салынған ақша 
ресурстары босап шығады. Босаған ақша ресурстары 
кэсіпорынның ең өтімді активтерін артгырады, нәтижесінде 
оның төлем қабілеті бекіп, қаржылық жағдайы жақсарады.

Мысалы, кэсіпорында бұл көрсеткіштің деңгейі жыл 
басында -  2,32 рет, жыл соңында -3,34 рет болды. Көрсеткіш 
соңғы жылдары кәсіпорынның қысқа мерзімді активтердің 
пайдалану тиімділігінің артқанын көрсетеді. Егер жыл басында 
кэсіпорында активтердің эрбір ақша бірлігі 2 теңге 32тиын 
келтірсе, ал жыл соңында 3 теңге 34 тиын келтірді.

5. Материалдык айналым қаражатыныц айналымдылъщ 
коэффициенті кэсіпорынның талдау кезіндегі шығындары мен 
қорларының айналым санын көрсетеді, яғни олардың сатылу 
жылдамдығын сипаттайды. Толықгай алғанда бұл 
коэффиңиенттің мэні жоғары болған сайын, осы аз отімді бапта 
согұрлым азырақ қаражат байланады, кәсіпорынның қаржыльщ 
жағдайы тұрақтанып, айналым капиталында көбірек өтімді 
құрьшым болады. Жэне керісінше, басқадай жағдайда тауардың 
шамадан тыс жиналып қорлануы, кэсіпорынның іскерлік 
белсенділігіне кері эсер етеді. іі.-■

Өндірістік қорлар (материалдар) оларды дайьшдау (сатып 
алу) қүны бойынша есептелетіндіктен, қорлардьщ 
айналымдылық коэффиңиентін есептеу үшін сатудан түскен 
табыс емес, сатьшған өнімнің өзіндік қүны пайдаланьшады.

Онда есептеу мына формуламен іске асырылады:

0  /V
К 3 = 8 /З с

о
мүнда: К 3 - материалдьщ айналым қүралдарының
айналымдылық коэффиңиенті;

8 л - сатылған өнімнің тольщ өзіндік қүны;

3 с - өндірістік материалдық корлар.
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Неғұрлым айналымдылық көрсеткіші жоғары болған сайын, 
соғұрлым қорлар тезірек ақшалай қаражатқа айналады. Оның 
төмендеуі салыстырмалы тұрде өндірістік қорлар мен 
'аяқталмаған өндірістің үлғайғаньш немесе дайын өнімғе деген 
сүраныстың бәсендеғенін көрсетеді. Мысалы, кэсіпорьшымызда 
сатьшған өнімнің ендірістік езіндік құны неғізінде есептелғен 
материалдық айналым құралдарының айналымдылық 
коэффиңиенті жьш басында -  6,52 рет; жыл соңында — 6,65 рет 
болды.

6. Дебиторлһщ борыштың айнальшдыльщ коэффщиенті. 
Ол енімді сатудан түскен табыстың (ақша) кезеңдеғі дебиторлық 
борыштың шамасына қатъшасымен анықгалады:

о

о
мүнда: К.Д'3- дебиторлық борьшггьщ айналымдылық
коэффиңиенті;

N
Д  - енім сатудан (жүмыс, қызмет керсету) түскен табыс;

Д 3 - дебиторлық борыш.
Дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті 

дебиторлық борьпптың сапасы мен келемін бағалау үшін 
пайдаланылып, кәсіпорын берғен коммерциялық несиенің 
үлғайғанын немесе темендегенін керсетеді.

Мысалы, кэсіпорынымызда дебиторльщ борыштың 
айналымдылық коэффициенті жыл басыңда -  3,98 рет; жыл 
соңында -  7,93 рет болды.

7. Кредиторлык борыштың айналъшдылың коэффициенті. 
Ол енімді сатудан түскен табыстың (ақша) кезеңдегі 
кредиторлық борыштың шамасына қатынасымен 
анықгалады:
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К>'5 = ДЛГ/К?

о
мұнда: Кк/3- кредиторльщ борыштың айиалымдылық
коэффициенті;

Д 'л/ - өнім сатудан (жұмыс, қызмет көрсету) түскен табыс;

К 3 - кредиторлық борыштьщ кезендегі орташа шамасы. 
Мысалы, кэсіпорынымызда кредиторлық борыштың 

айналымды-лык коэффициенті жыл басында -  8,23 рет; жыл 
соңында -  9,01 рет болды.

■;,п-гг

Л,і)I5' V* '
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9-тарау
КӘСІІІОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЬШ 

ЖКТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗП БАҒЫТТ АРЫ

9.1. Қаржылық сауықтырудың маңызы 
және бағыттары

Кэсіпорынньщ қаржылық жағдайын талдаудың логикалық 
жалғасы -  кәсіпорын қызметінің кемшіліктерін жою жолдарын 
іздеу болып табылады.

Жағымсыз жағдайлардьщ ауқымына байланысты кәсіпорын 
жағдайын жетілдіруге қажетті іс-эрекеттер көлемі аныкталады. 
Жеңіл қаржылық дағдарыс кезінде ағымдағы қаржылық 
жағдайды бірыңғайлау, яғни ақша қаражаттарының кірістері мен 
шығыстарын уйлестіру жеткілікті. Ал терең қаржылык дағдарыс 
жағдайы қаржылык жағдайды түрақгандырудың барлық іпнсі 
жэне сыртқы механизмдерін қолдануды қажет етеді. 
Кэсіпорынның жағдайы апаттьщ деңгейге жеткенде қаржылық 
жағдайды жетілдірудің жолдарын іздестіру қажет, ал 
табылмаған жағдайда кәсіпорыңцы жою туралы шешім 
кабылдауға мәжбүр болады.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын турақтандырудың ішкі 
механизмдері ең алдымен кәсіпорынның ағымдағы төлем 
қабілетгілігін қалпына келтіруге бағытталуы тиіс. Ағымдағы 
төлем қабілетсіздікті жою мақсатында кэсіпорын қаржылық 
жағдайды жетілдіру бойынша оперативтік шаралар жұргізу, 
яғни ағымдагы шығыстарды азайту жэне кейбір активтерді сату 
қажет. Осыдан кейін алдағы кезенде кәсіпорынның қаржылық 
турақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған тактикалық 
шаралар жүргізілуі қажет. Кәсіпорынның толық каржьшык 
турақтылығыньщ негізгі шарты, ол -  узақ мерзімді қаржылық 
теңдікті қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан 
кэсіпорынньщ стратегиялық шаралары қаржылык турақгыльщты 
узақ мерзімде уақытқа дейін сақтап туруға бағытталуы тиіс. 
Кәсіпорынды дағдарыстан алып шығу үшін қаржылық жағдайды
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Сурет 3. Қаржылық сауықгырудьщ негізгі бағыттары ... -:

Кәсіпорьш меншікті айналым қаражаттарының 
жетіспеушілігін азайту мақсатында жаңа акциялар мен 
облигациялар шығаруы мүмкін. Бірақ жаңа акцияларды шығару 
олардың бағамдарының төмендеуіне алып келуі мүмкін. 
Сондықтан батыс елдерінде көбіне облигацияларға коп жүгіңеді.

Кэсіпорынның банкроттығының алдын алу жолдарыиың 
бірі, ол -  акциялар бойынша дивидендтер көлемін азайту немесе 
төлеуден уақытша бас тарту. Бірак бүл шараны іске асыру үшін
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кэсіпорын акционерлерін қаржылық сауықтыру 
бағдарламасының нэтиже беретіндігіи жэне болашакта 
дивидендгер көлемінің өсетіндігіне сендіру қажет.

Кэсіпорьшның қаржылық жағдайын сауықтырутырудың 
маңызды көзі -  факторинг, яғни кэсіпорынның өзінің 
дебиторлық борьпптары бойынша талап ету құқықтарын банкке 
немесе факторинг компанияларға сатуы болып табыпады.

Кэсіпорынньщ материалдьщ техникалық базасын 
жаңартудың ең тиімді жолдарының бірі -  лизинг. Ол 
инвестиңиялаудың бір түрі болып табылады. Лизингтііс 
операңиялар бойынша жедел амортизаңияны пайдалану өндіріс 
күралдарының оперативті түрде жаңартып отыруға мүмкіңдік 
береді. Кэсіпорынға үлкен табыс әкелетін тиімді жобаларды іске 
асыру мақсатымен кредиттер тарту да кэсіпорынды 
сауықтырудьщ негігі бағыттарының бірі болып табылады. 
Меншікті капиталдың жетіспеушілігін азайтудың бір жолы, ол — 
оның айналымдылық жылдамдығын артгыру болып табылады. 
Меншікті қаржы ресурстарынының колемін арттыру жолдары:

- түрақгы шығындар сомасын азайту
- айнымалы шыгындар сомаеын азайту
- жедел амортизаңияны пайдалану
- пайдаланылмайтьш мүліктерді сату
- сыртқы элеуметтік жэне тағы да басқа бағдарламалардан 

бас тарту, инвестиңиялық белсенділікті төмендету.
Кэсіпорынды қаржылық сауықгырудьщ негізгі 

бағьгггарьшыьщ бірі өндіріс табыстылығьш арттыратын іттткі 
резервтерді іздеу болып табылады. Оған ондіріс қуатгьшьвгын 
толық пайдалану, өнімнің сапасы мен бәсеке қабілеггілігін 
арттыру, өзіндік қүнды азайту, материалдардық, еңбек және 
каржы ресурстарын үнемді пайдалану жатады.

Тэжірибеде кәсіпорынның қаржыльщ жағдайына эсер ететів 
негізгі үш проблема кездеседі:

- Төлем қабілетгіліктің төмен болуы, яғни ақша
қаражаттарының жетіспеушілігі. Бүған кэсіпорынның 
кредиторлар, жүмысшьшар жэне бюджет алдындағы
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мшдеттемелерш өтеуге қаражаттарының жетіспеушіліп дэлел 
бола алады.

- Меншік иелерінің мүдцелерін толық қанағаттандырмау. 
Бран  меншік иелері алатын табыстарыньщ олардың салған 
салымдарына қарағанда әлдеқаңда томен болуы дэлел бола 
алады.

- Қарлшлык тәуелсіздігінің немесе қаржылық 
түрақгылығының төмендеуі.

Тәжірибеде қаржылық турақтылықтың төмен болуы 
болашақта міндеттемелерді отеу бойынша қиыншылықтар 
тудыруы мүмкін, ал бүл өз кезегінде кэсіпорынның 
кредиторларға тэуелді болуына алып келеді. Жоғарыда 
жасалынған талдау негізде біздің кэсіпорында алғашқы екі 
проблеманың (өте төменгі төлем қабілеттік және рентабельдшік) 
қаржыльщ тэуелсіздігіне келсек, ол үзақ мерзімді қарыздардың 
жоқ болуы жэне кәсіпорын қызметінің негізінен меншікті 
капиталмен қаржьшандырылуына байланысты кэсіпорын 
кредиторларға тэуелді емес, яғни қаржьшьщ түрақты.

Талдау барысында анықталған кэсіпорынның қаржылық 
тұрақтылығының элсіз жақгары негізінен төлем қабілеттілік пен 
рентабельділіктің томен болуынан туындап отыр. Осыған 
байланысты біз кәсіпорынның қаржылық түрақтандыру үшін 
төлем қабілеттік пеи рентабельділікті арттыру жолдарын іздеу 
керек деген қорытындыға келеміз.

Кәсіпорынның төменгі төлемқабілеттілігі мен 
рентабельділігін таддау кезінде үзақ мерзімді міндеттемелерді 
алу қажет пе деген сұрақ туындайды. Бір жағынан, үзақ мерзімді 
міндеттемелерді пайдаланбау кэсіпорынның қаржылық 
тұрактылығьш, яғни іэуекслсіздіі ін білдірсе, екінші жағынан, 
үзақ мерзімді міндеттемелер кэсіпорьшның төлем қабілеттігі 
мен рентабельділігін артгыруга көмектеседі. Бүл жағдайда біз 
«тәуекел-табыс» деген екі факторлы моделіне тоқталып кеткен 
жон. Бүл модельдің негізгі қағидаты - тәуекелсіз табыс та жоқ. 
Яғни, тәуекел мен табыстың қолайлы қатынасын тапқан жөн. 
Алайда, қарыз қа-ражаттарын пайдалану қажеттілігі болмайды,
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егер кәсіпорын өз пайдасьш өзіндік қүнды төмендету негізінде 
артгырса.

Соньмен, кәсіпорынның қаржыльщ жагдайын жақсартудьщ 
бірнеше жолдарын атап көрсетуге болады: өзіңдік құнды азайту 
кажет. Ол үшін өзіндік қүнға факторлық талдау жасау, оның өсу 
себептерін анықгау жэне азайту жөнінде шаралар қолдану 
қажет. Материалдық, еңбек жэне қаржьшық ресурстарьшың 
тиімді пайдалануына көп көңіл бөлу кажет.

Негізгі көзі меншікті капитал болып табылатын капитал 
салымдарын азайту не боламса үзақ мерзімді карыз 
қаражаттарын немесе лизингті пайдалану.

Капитал салымдарын белгілі бір уақытқа дейін қысқарту 
пайда алуга мүмкіндік береді, алайда бүл кашггал салымынан 
мәңгі-бақига бас тарту қажет екендігін білдірмейді. Сондықган, 
ол үшін кэсіпорын ұзақ мерзімді несиелер алуы немесе лизингті 
пайдалануы қажет. Сонымен катар, жаңа техникалар ешізу. 
гылыми—зерттеу, тэжірибелі-конструкторльщ жэне
технологиялық жүмыстар жүргізуді үмытпаган жөн. Бүл 
өндірістік шығындардың азаюына септігін тигізіп, кәсіпорын 
табыстылыгын арттырады.

Жоғарыда айтылғандарға қосымша кэсіпорынның ондірістік 
куатгьшығына талдау жасау, олардың 100 % пайдаланылуын 
камтамасыз ету жэне олардың қолданылмайтын бөлігін сату 
немесе жалға беру қажет. Сонымен катар жоспарлардың 
жасалуы мен орындалуына көп кеңіл бөлген жөн.

9.2. Кәсіпорынның активтерінің өтімділігі мен 
төлем қабілеттілігін арттыру

Жоғарыда «Кэсіпорынның төлем қабілеггілігін талдау» 
параграфьшда кәсіпорын активтерінің өтімділігі, яғни 
активтердің ақша қаражаттарына айналу жылдамдығьшың 
төмен екенін анықтадық.

Кэсіпорынньщ қаржьшық жағдайы, өтімділігі мен 
рентабельділігі, ең алдымен, қысқа мерзімді акгивтердің акша 
каражатгарына айналу жылдамдыгына байланысты.
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Активтердің өтімділігі туралы мәліметгерге суйене отырып, 
біз айналым активтерінің меншікті қаражаттар есебінен 
каржылан-дыруының төмендегенін көре аламыз. Бұл өз алдына 
кзсіпорын қызметіне кері әсерін тигізуде, яғни қысқа мерзімді 
міндепемелерді өтеу кезінде кәсіпорын проблемаға т;ш болады.

Осылайша кәсіпорынның өз жабдықгаушылары мен 
кредиторлар алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелерін 
уақытьшда етеу мүмкіншілігі төмендейді.

М.А. Федотов өзінің «Кәсіпорынның табысын талдау» атгы 
еңбегінде өтімділікті арттырудың келесі эдістерін ұсынады:

а) жарғьшық капиталды арттыру;
э) үзақ мерзімді заемдар алу;
б) міндеттемелерді қайта құрылымдау;
в) қысқа мерзімді несиелер (депозиттер) тарту;
г) үзақ мерзімді несиелер (депозиттер) таргу;
д) активтерді қайта қүрылымдау, соньшен қатар 

активтердің кейбір бөлігін сату;
е) шығындар мөлшерін азайту, соның ішіңде басқару 

шығындарын (жүмысшылардың жалақысьш қоса алғаівда).
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау отырып, 

активтердің өтімділігін артгырудың келесі эдістері ұсыньшады:
1) Қысқа мерзімді қарыздарды үзақ мерзімді ісарыздарға 

қайта қүрылымдау. Бұл эрине өз алдына банктің өзінің несиелік 
саясатьш қайта қарауына, яғни, несие бойынша пайыздық 
мөлшерлеменің өзгеруіне алып келеді. Бірақ, кәсіпорын осы іс- 
шаралардьщ нэтижесінде өзінің өтімділігінің артуына қол 
жеткізеді.

2) Материалдық қорлардың мөлшерін азайта отырып, ақша 
қаражаттарьшың көлемін арттыру. Сол арқылы активтердің 
абсолютті отімділігін арттыруға қол жепсізу болады.

Жоғарыдағы айтылған жолдардың бірінші иұсқасы тиімді 
жэне іске асуы оңай болып келеді.

Қысқа мерзімді қарыздарды ұзақ мерзімді қарыздарға кайта 
құрьшьшдау қосымша ақша қаражатгарын қажет етеді. Ол ақша 
қаражаттарын қосымша облигаңиялар шығарумен алуға болады.
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Осы іс-шараларды іске асыру барысында жылдың аяғына дейін 
баланс қүрамында өзгерістер кұтіледі.

Бірінші эдіс 25 млн. теңгені қысқа мерзімді
міндеттемелерден ұзақ мерзімді міндеттемелерге ауыстыруды 
қарастырады. Бұл жағдайда баланстағы «ұзақ мерзімді 
міндеттемелер» статьясы 0-ден 25 млн. теңгеге артады, ал 
«кредиторлық борыш» 41835 мың теңгеден 16835 мың теңгеге 
дейін азаяды. Жүргізіліп отырған іс-шараның тиімділігін 
дәлелдеу үшін баланстьщ басқа статьялары өзгеріссіз қалады. 
Жүргізілген іс-шараньщ нэтижесін төмендегі 25-кестеден керуге 
болады.

Кесте 25.
Қысқа мерзімді міндеттемелерді үзақ мерзімді міндехтемелерге қайта 
кұрылымдау нэтижесіндегі кэсіпорынның отімділігі мен төлем 
қабілетгілігіндегі езгерістер, мың теңге

Көрсеткіштер Өзгеріске
дейін

Өзгерістен
кейін

Өзгеріс

Меншікті айналым қаражатгары 52 625 67 625 +15000
Ағымдағы өтімділік коэффитдиенті 2,2 3,7 +1,5
Аралық өтімділік коэффициенті 0,98 1,68 +0,7
Абсолютгік өтімділік коэффициенті 0,1 0,2 +0,1

Жалпы есептеулерден кейін 25 млн. теңге қысқа мерзімді 
міндеттемелерді үзақ мерзімді міндеттемелерге қайта 
күрылымдау бойьшша іс-шаралар активтердің өтімділігін 
артгыратына, яғни тиімді екеніне көз жеткізуге болады.

Екінші эдіс материалдық қордардың көлемін 25 млн. теңгеге 
азайтьш, оларды ақша қаражаттарына аударуды қарастырады. 
Бүл жағдайда баланстағы «ақша қаражаттары» статьясы 5470 
мың теңгеден 30470 мың теңгеге дейін артады, ал «қррлар» 
53600 мың теңгеден28600 мың теңгеге дейін азаяды.

Жүргізідіп отырған іс-шаралардьің тиімділігі төмендегі 26- 
кестеден коруг е болады.



Кесте 26.
Материалдық қорлардьщ көлемін азайту нэтижесіндегі кэсіпорынньщ 
өтімділігі мен төлем қабілеттілігіндегі өзгерістер, мьщ теңге

Көрсеткінггер
Өзгеріске
дейін

Өзгерістен
кейін Өзгеріс

Меншікті айналым қаражаттары 52 625 52 625 0
Ағымдағы өтімділік коэффидиенті 2,2 2,2 0
Аралық отімділік коэффициенті 0,98 1,4 +0,42
Абсолюттік өтімділік коэффициенті 0,1 0,5 +0,4

Кестеден көріп отырғанымыздай, материалдық қорлардың 
көлемін азайту жэне оларды ақша қаражаттарына айыалдыру екі 
көрсеткшггің, яғни аралық жэне абсолюттік өтімділік 
коэффиңиенттерінің өсуіне экеледі.

Сондыжтан, бұл әдісті басқа эдістермен біріктіріп пайдалану 
ұсынылады.

Екі эдісті бірге пайдалану кезіндегі кэсіпорын етімділігінің 
аріуын төмендегі 27-кестеден коруге болады.

Кесте 27.
Екі әдісті қатар пайдаланудың нэтижесіндегі кәсіпорынның өтімділігі 
мен төлем кабілетгілігіндегі өзгерістер, мың теңге

Көрсеткіштер
Өзгеріске
дейін

Өзгерістея
кейін

Өзгеріс

Меншікті айналым қаражатгары 52 625 67 625 +15000
Ағымдағы өтімділік коэффициенті 2,2 3,7 +1,5
Аралық өтімділік коэффициенті 0,98 2,4 +1,42
Абсолютгік өті.мділік коэффициенті од 0,9 +0,8

Кесте мэліметтеріи қорытындай келе, екі эдісті қатар 
пайдалану кәсіпорынның қысқа мерзімді қарыздарды меншікті 
активтерімен жабу қабілетін артгырады. Бұл вз алдыиа 
кэсіпорынның өтімділігі мен төлем қабілеттігінің артқанын 
білдіреді.
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9.3. Кәсіпорынның каржмлық  тұрақтылығы  мен іскерлік 
. белеенділігін, табыстылығын арттыру

«Кэсіпорьіннын каржылык турақіылығын талдау» 
иараграфьшда кэсінорынныд жалпы кызмегініі« ти і мд ілігі 
канағаттаядырагындьщгай екенін анықтадық. Кэсіпорьшның 
каржылык чуракіыльны бүл гоуекелділіктің мумкін болатын 
деңгейінде төлем қабілетгілііі мен нёсйё кабшеттілігін сақтай 
отырьш, табысты өсіру нёгізінде қаржыны тарату мен пайдалану 
арқылы кэсіпорьпшың дамуын корсететін каржы реурсынъщ 
жағдайы. Од өндірістің :шімділігімен, сондай-ақ кэсіпорын 
қызметінің корытынды нэтижелерімен тығыз байланысты. 
Өндіріс колемілің азаюы, өнімнің өте жоғарғы озіндік қун 
кәсіпорынның қаржылық іурактылығының темендеуіне алып 
келеді. Оған кёптеген ішкі жэне сыртқы факторлар әсер етеді. 
Ішкі факторлар кәсіпорынның езінің жумысын ұйымдастыруына 
байланысты болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне 
бағьшыштьі, емес.

Ңегізгі ішкі факторларды қарастырайық. Кэсіпорынның 
турактылығы ең бірінші ендіріс шығындарымен уздіксіз 
байланысқан ендірілген енім мен керсетілген қызмеггің кұрамы 
мен курьшымьша тэуелді. Сондай-ақ, турақгы жэне айньшалы 
шығындар арасындағы қатьгаас маңызды болып табьшады.

Кәсіпорынның ендіршетін енім жэне ендіріс 
технологиясымен тығыз байланысқан қаржьшық 
турақтылығының маңызды фактор-ларының бірі -  активтердің 
тиімді қурамы мен курылымы, сондай-ақ кәсілорынның басқару 
стратегиясын дурыс таңдап алуы болып табылады. Ағымдағы 
аіаивтерді басқару енері - кэсіпорын шотында оның ағымдағы 
жедел қызметі үшін қажет болатын қаржының ең томенгі 
сомасьш устаудан турады.

Қаржылық турақтылықтың ішкі, маңызды факторларының 
бірі - бул қаржы ресурстарының курамы(мен қурлымы, оларды 
баскару стратегаясы мен тактикасьшьщ дурыс таңдалып 
алынуы. Кэсіпорынның ез қаржы ресурсы, соның ішінде таза

236



табысы қаншалықты көп болса, сошпалықты ол өзін жайлы 
сезіне алады.

Сонымен бірге тек таза табыстьщ көлемі ғана емес, сонымен 
қатар оны тарату құрылымы, эсіресе өндірісті дамытуға 
бағытгалған болігі де өте маңызды болып табылады.

Кәсіпорьшның қаржылық тұрақтылығына қарыздық 
капиталдар нарығы да эсерін тигізеді. Кэсіпорьш ақша 
қаражаттарын қаншалықты көп тартатын болса, оның қаржылық 
мүмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, алайда, сонымен 
бірге қаржьшьщ тәуекелділік те оседі. Яғни, кэсіпорын өз 
кредиторларымен уақытында есептесе ала ма, жоқ па? - деғен 
қауіп туады. Бүл жерде кэсіпорынньщ төлеу қабілеггілігінің 
қаржылық кепілінің бір түрі ретіңде резервтерге үлкен роль 
берілген.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның 
қаржылық түрактылънына эсер етстін мынадай ішкі 
факторларды атап көрсетуге болады:

•  кәсіпорынның сапалық топқа жатуы;
• шығарылатын өнімнің (жүмыс, қызмет) құрыиымы жэне 

оның жалпы төлем қабілеттілігі бар сүраныстағы үлесі;
•  төленген жарғьшық капиталдьщ мөлшері;
• шығындардың көлемі, олардьщ ақшалай табыспен 

салыстырғандағы динамикасы;
• қорлар мен резервтерді, олардың қүрамы мен күрылымын 

қоса алғандағы мүлік пен қаржы ресурстарьшың жағдайы;
• кэсіпорьшдарды басқару тиімділігі.
Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің 

экономикалық жағдайының эсері, қоғамда үстемдік етуші 
техника мен технология, телеу қабілеті бар сүраныс жэне 
түтынушыдар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық жэне 
несие саясаты, кэсіпорынның қызметін бақьшау жөніндегі заң 
актілері, сыртқы экономикалық байланыс жэне тағы басқалар 
жатады.

Кәсіпорын басшьшьнъша қаржылық түрақгылықты 
жетілдіру бойьшша мынайдай үсьшыстар жасауға болады: ол
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негізінен жалпы активтердің құрастыру көздерінің сомасындағы 
меншікті капиталдың үлесін арттыруға негізделеді.

Айта кеткен жөн, қажылық түрақтылықты қалыпты 
жағдайда үстап түру үшін стратегия қажет. Стратегияда 
кэсіпорыннын мынадай негізгі мақсаттарды, яғни алдағы 
уакыттағы кәсіпорын қызметінің бағытын, өндірілетін өнім 
(корсетілетін қызмет, атқарылатьш жүмыс) сапасын арттыру, аз 
шығын жүмсай отырып өндірістің тиімділігін қамтамасыз ету, 
өзіндік құнды төмендету жэне рентабельділіктің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету жолдарын анықгау қажет.

Меншікті капиталдың рентабельділігін арттыру мақсатында 
карыз қаражаггарын тарту қажет. Ал қарыз қаражаттарының 
негізгі көзі коммерцияльщ жэне банктік несиелер больш 
табьшады.

Стратегиямен байланысты шешімдер қабьшдағанда, 
мыналарды ескерген жөн: стратегияның кэсіпорынның
мүмкіншіліктерімен сэйкестігі, стратегияны іске асьгруға 
қажетті қаржы қаражаттарының бар болуын жэне олардың 
мақсатты пайдаланылуын, сондай-ақ тэуекел деңгейін.

Кәсшорынның стратегиясы қаржы ресурстарын оның 
кызметінің тиімділігі мен қаржылық түрақтылығын қамтамасыз 
ететін іс-шараларға бағытгалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау оның өз 
ресурстарын тиімді пайдаланатындығын көрсетті. 
Кэсіпорьшның іскерлік белсенділігі қаржылык жағдайында ең 
алдымен оньщ қаражат айналымының жылдамдығымен 
көрінеді. Іскерлік белсенділікті талдау, кэсіпорьшньщ оз 
каралсатын қанщалықгы тиімді пайдаланғанын анық-ауға 
мүмкіндік беретін, эртұрлі қаржьшық айналымдылық 
коэффиңиенттердің деңгейі мен Қозғалысың зергтейді. 
И.А.Бланк өз еңбегінде іскерлік белсенділікті арттырудың 
мынадай жолдарын атап корсетеді: , л

1. Айналымдағы дабыстың үлесін арттыру, якни бүл 
негізінен шығындарды азайтуға баылггалады. Осы мақсатта 
шығындардың қальштасуьша үнемі бақылау жасалыньш 
отырады.

238



2. Активтердің айналымдылык жылдамдылығьщ арттыру, 
яғни кәсіпорын қызметінің рентабельділігін артіыру болып 
табылады.

Сонымен қатар, жұргізген талдау қорытындылары 
кәсіпорын қызметінің рентабельсіз екенін анықгады. Өйткені, 
кэсіпорын талдау жүргізілген уақытга таза табыс таппай отыр. 
Бірақ, уақыт өте келе кәсіпорынның шығындылығы аз да болса 
азаюда екенін айтпай кетут е болмайды.

Кәсіпорын активгері рентабельді болуы үшін ең бірінші 
табыс табуы жэне оны арттыруға тырысуы қажет. Сатудан 
түскен түсімді арттыру үшін жэне қосымша пайда алуы үшін 
бөлшектеп сату желісіне көп көңіл бөлген жөн. Сонымен қатар 
кәсіпорын:

- өнімнің өзіндік қүнының қүрылымын қайта қарап, 
шығындардың артуының себептерін анықгап, оларды азайту 
жолдарьга іздеу қажет.

- баға саясатын өзгертуі қажет, яғни өнім бағасына 
қосылатын рентабельділіктің пайыздық мөлшерін арттыру 
қажет.

Өнімнің өзіндік қүны -  кәсіпорын қызметінің маңызды 
көрсеткіші болып табьшады.

Соңғы жылдары өнімді өндіру мен сату шығындарының 
өсуі байқапады. Өзіндік қүнның өсуіне шикізаттардың, 
материалдардың, көлік қызметгеріне тарифтердің кымбаттауы 
алып келеді. Қайта бағалаумен байланысты Негізгі қүралдардың 
амортизациялық аударымдар сомасының артуы, жалақы 
бойынша шығындардың артуы жалпы шығындардьщ артуының 
негізгі себептері болып табылады.

Кэсіпорьш қызметінің тиімділігін артгырудың ең бір 
маңызды жолы - өзіндік құнды азайту болып табылады. Өнімнің 
өзіндік құнын төмендетудің бірден бір жолы - өндірілетін 
өнімнің көлемін арттыру болып табылады, ейткені бүл жағдайда 
өнім бірлігіне келетін түракты шығындардың мөлшері азаяды.

Өнім өндірудің қандай көлемінде, өткізуден түскен табыс 
өнімнің толық өзіндік құнына тең болатын жэне табыс та,
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шығын да болмайтып откізудің кауіпті көлеміне қалай қол 
жеткізеді деген сүрақ туады. Егер өиімді өткізуден алыпған 
нақхы табыс, оңың толык озіндік қүнынак жоғары болса, оңда 
кэсіпорын банкротқа үшырайды. Сопдықгаи кэсіпорын
қызметіңің тиімділігін ...артгыру мақсашнда қоитеген
кэсіпорындар да «рентабельділіқ шегі» деген атпен белгілі эдіс 
қолданылады. ДхімЬ. ' !Я' ’’

Оның негізгі мақсаттары: . ' - і - ■ . .
- Өпдірістің кауиі көлемін анықтау;
- Өнім өткізуден түскен табыстың қаупті колемін аныктау;
- Түрақты шығьшдардың қаупті деңгейін есептеу;

, - Өтқізудің қаупті бағасын есептеу болып табылады.
. , «Рентабельділік шегі» -  кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

оңтайлаңдырудың маңызды бағыттарының бірі больш
табылады. Сонымен қатар, оны онімнің рентабельді
ассортиментін қалыптастыру-да, баға белгілеуде және тиімді
баға саясатып эзірлеуге пайдалануға болады.

Осылайша, бүл іс-шараны жүргізу біздің кэсіпорын үшін 
өндірістің қауіпті келемін анықтауға жэне өткізудің қауіпті 
бағасьш есептеуге өте қажетті болып табылады.
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ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша

Кесте 1.
Компания активтерінің курамы мен кү-рылымының 

динамикасын талдау 
Ақпарат көзі: карлсьшық есеп берудін № 1- нысаны

Баланс баптары

Жылдың
басындағы

Жылдың
соңындағы

Ауытқуы (+,-)

мың
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салмағы

А 1 2 3 4 5 6
Активтер,
барлығы
1. ¥зақ  мерзімді 
активтер
2. Қысқа 
мерзімді 
активтер

Кесте 2.
Компания пассивтерінің құрамы мен қүрылымының динамикасын талдау. 

Ақпарат көзі: қаржьшык есеп берудің № 1- нысаны

Баланс
баіггары

Жылдың
басындағы

Жылдың
соңындағы

Ауытқуы (+,-)

мың
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салмағы

А 1 2 3 4 5 6
Пассивтер,
барлығы
1. Меншікті 
капитал
2. Үзақ
мерзімді
міндеттемелер
3. Қыска 
мерзімді 
міндеттемелер
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Кесте 3.
Компания каішгальшың құрамы мен кррылымыньщ динамикасын талдау

Ақпарат көзі: қаржылық есеп берудің № 1- нысаны
..»“• ........... ....—

Баланс
баптары

Жыддың басындағы Жьпщың
соңынданы Ауытқуы (+,-)

мың
теңге

ұлвс
салмагы

!ЛЫҢ

теңге
үлес
салмдаы

мың
теңге

үлес
салмағы

А 1 2  ' 3 4 5 6
Жарғылық
капитал
Қосымша
капигал
Резервіік
каішгал
Бөлінбеген 
табыс не 
жабылмаған 
зиян
Капитал,
барлығы

Кесте4.
Компанияның баланс өтімділігін талдау 

Ақпарат көзі: қаржылық есеп берудің № 1- нысаны мың.теңге

Акшв

Ж
ы
лд
ащ

ба
сы

н
да
ғы

Ж
ы
ад
ы
ң

со
ңь
ш

да
га

А
уы

тқ
уы

(+
,-) Пассив

Ж
ы
лд
ы
ң

ба
сы

вд
аш Ш &

II
I  & 

&  § о А
уы

тк
уы

(+
г)

А 1 2 3 Б 4 5 6
1. Еңөтімді 
активтер

1.Еңбірін-ші
төленетіи

мівдеггемеяер
2.Тез вгімді 
активгер

2.Қысқа
мерзімді

міндеггемелер
З.Баяуөтімді
активтер

З.¥зақ мерзімді
мін-деттемелер

4.Қиын өткізі- 
легін акгавтер

4.Тұрақгы
міндетгемелер

Барлық
акгавгер, баланс

Барлык
пассивтер.
Бапанс
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Кесте 5.
Компанияньщ қысқа мерзімді активтерінщ, капиталының, кредиторлык; 

қарыздарының айналымдылығының динамикасын талдау 
Акпарат көзі: қаржылық есеп берудің №1 - 2  нысандары мьщ.теңге

Көрсегкіштер Өткен
жыл

Есепхі
жыл

Ауытқуы,
(+,-)

А 1 2 3
І.ӨӨТТ
2. Барлық қыска мерзімді акшв-тердің орташа 
қалдаиы
3. Мешдікгі капигалдың қалдығы
4. Кредиторлық қарыздың орташа қалдығы
5. Барлық қысқа мерзімді активтердің 
айналымдылығы, кундер
6. Меншіісгі кашггаддьш айналымдылығы, кундер
7. Кредиторлық карыздың айналым-дылығы, күндер
8. Баряық қысқа мерзімді активтердің айналымдылық 
коэффициеші, рет
9.Меншік:гі капитаядың қалдық коэффиіщенгі, рег
Ю.Кредиторлық қарыздың қішдак коэффициенті, рет

Кесте 6.
Компанияның негізгі іддэалдарының жағдайы мен оньщ қаржылық 

тұрактыяыкка әсерін талдау 
Ақпарат көзі: қаржылық есеп берудің №1 - 2  нысандары

Көрсеткііотер

Жывдың
басьщдағы

Жылдың
соңындагы Ауытқүы (+,-)

мьщ
теңге

үлес
салмагы

мьщ
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салманн

А 1 2 3 4 5 6
1. Негізгі қңзалдардьщ 
бастапқы кріы
2. Негізгі ізд>алдардың 
тозуы
3. Негізгі қ^ралдардьщ 
келіп түсуі
4. Негізгі іэдралдардың 
есептен шығуы
5. Тозу коэффициенті
6. Жарамдыльщ 
коэффишенті
7. Жаңарту коэффициенгі
8. істен шығу коэффициенті
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Кесте7.
Компанияның сатылған өнімінің көлемінің өзгеруінің 

каржылық турактылыққа эсерін талдау 
Ақпарат көзі: қаржылык есеп берудің №1 - 2  нысандары мың.теңге

Көрсеткіштер Өткен
жыл

Есепті
жыл

Ауыткуы,

(+,-)
А 1 2 3
І.ӨӨТТ
2. Өткерілген өнімнін өзіндік құны
3. Кезең шыгьшдары
4. Өнімнің толық өзіндік күны
5. Негізгі қызметтен түскен табыс
6. Сатылу рентабельділігі, % (5қ./1к.х100)

Кесте 8.
Компанияның негізгі қуралдарының жағдайы мен оның 

қаржылық гұрақгылыққа әсерін тапдау 
Ақпарат көзі: каржылык есеп берудің №1 - 2  нысандары

Көрсеткіштер

Жылдың
басындағы

Жылдың
соңыңцағы

Ауытқуы (+,-)

мың
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салмағы

мың
теңге

үлес
салмағы

А 1 2 3 4 5 6
1. Негізгі күралдардьщ 
бастаіткы қргы
2. Негізгі қүралдардың 
тозуы
3. Негізгі қүралдардың 
келіп түсуі
4. Негізгі күралдардьщ 
есеігген шыгуы
5. Тозу коэффиңиенті
6. Жарамдылық 
коэффиңиенті
7. Жаңарту 
коэффиңиенті
8. Істен шығу 
коэффищіенті
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Кесте 9.
Дебиторлык қарыздың құрамы мен құрылымы, көлемін талдау

Ақпарат кезі: қаржылык есеп берудің X® 1- нысаны

Көрсеткіінтер

Жылдың
басындағы

Жылдың
сонындағы

Ауытқуы

я“ 
>>1 
ф  1

мы
я 

те
ңг
е

үл
ес

 
са
лм

ағ
ы

, 
%

мь
щ 

те
ңг
е

О (+і 

03о

<0
Он

ш

үл
ес

са
лм

ағ
ы

,%

А 1 2 3 4 5 6 7
Сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілер
Алынуға тиіс вексельдер
Бншілес жэне тэуелді серіктес- 
тіктердін карызы
Берілген аванстар
Басқа да деби-торлар
БАРЛЫҒЫ

Кесте 10.
Дебиторлық қарыздың жағдайын пайда болу мерзімі бойынша талдау 

Ақпарат көзі: қаржылық есеп берудің № 1- нысанымың тенге

Керсеткіштер

Ж
ы
лд
ы
ң

ба
сы

нд
ағ
ы

м
ін
де
тт
ем

ел
ер

П
ай
да

 
бо
лғ
ан

 
м
ін
де
тг
ем

ел
ер

Ж
аб
ы
лғ
ан

м
іи
де
тт
ем

ел
ер р,

Й3 « 5
3 5  25 Й Һ а  2 һ
^  о §  о 5 

2

А 1 2 3 4
Дебиторлык қарыздар - барлығы
Қысқа мерзімді - барлығы
соның ішіңде:
мерзімі өткені
% -пен
оның ішінде мерзімі 3 айдан асқаны
% -пен
¥зақ мерзімді - барлығы
соның ішінде:
мерзімі өткені
% -пен
оның ішінде мерзімі 3 айдан асқаны
% -пен
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Кесте 11.
Қызметтері бойынша ақша қаражатгарьіның қозғалысын талдау

Ақпарат көзі: қаржылық есеп берудін № 1,3 нысандары
■ ■ "».. . ............ . ' '

Көрсегкінггер

С
ом

ас
ы

, 
м
ъщ

 
те
ңг
е

Соның ішінде қызметтері бойынша
операция-

лык
инвестицих-

лық
қаржылық

со
м
ас
ы

%
- 
пе
и

со
м
ас
ы

%
- 
пе
и

со
м
ас
ы

%
- 
пе
н

А 1 2 3 4 5 6 7
1. Жьшдың басындаіы акша 
қаражатгарының қалдығы
2. Түскен ақша қаражаттары- 
барлығы
соның ішінде:
тауарларды сатудан түскен 
тұсім
Активтерді сатудан түскен 
іүсім
Алынған аванстар
Бюджеттік қаржыландыру
Алынған несиелер
Дивидеидтер мен проценттер
Басқа да түсімдер
3. Жүмсалған ақша 
қаражаттары - барлығы
Соныщ ішінде:
Алынған тауарларға толем
Еңбек ақыға төлем
Бюджетке аударым дар
Бюджетген тыс корларға 
аударымдар
Есеп беру сомаларына төлем
Аванстарға берілгені
Қатысу үлестеріне төлем
Алынған активтерге төлем
Қаржылық салымдарға төлем
Дивндендтерді, проценттерді 
төлеу
Алынған несиенің негізгі 
сомасын қайтару
4. Ақша қаражаттарының 
жыл соңындағы қаддығы
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Кесте 12.
Кредиторлық қарыздың құрамы мен құрылымын, көлемін таддау

Ақпарат көзі: қаржылық есеп берудің № 1- нысаны

Кредаторлық 
қарыздың баптары

Жылдың
басьшдағы

Жылдың
соңындагы

Ауытқуы
..ІІГ_____

Ө
су

ди
на
м
ик
ас
ы

,%

мы
ң 

те
ңг
е

үл
ес

са
лм

ағ
ы

,%

мы
ң 

те
ңг
е

үл
ес

са
лм

ағ
ы

,%

мы
ң 

те
ңг
е

%
‘Ш

Ш
ІГ

В
Э

ээігА

А і 2 3 4 5 6 7
Жабдықіаушылар мее мердігерлер
Төленуге тиіс
вексельдер
Еншілес жэне тәуелді
серіктестіктердщ алдындағы қарызы
Алынған авансгар
Баскада кредиторлар
Бюджет жэне бюджег-теы тыс
қорлар алдын-дағьі қарыздар
БАРЛЬЕҒЪІ

Кесте 13.
Кредиторлық карыздың жағдайын пайда болу мерзімі бойынша талдау 

Ақпарат көзі: қаржылык есеп берудің № 1- нысаны

Көрсеткіштер

Жылдың
басындағы
міндегге-
мелер

Пайда
болған
міндет-
темелер

Жабьш-
ған

міндет-
темелер

Жылдың
соңьшдағы
міндег-
темелер

А 1 2 3 4
Кредиторлық қарыздарбарлығы
Қысқа мерзімді- барлығы
соньщ ішінде:
мерзімі өткені
% -пен
оның ішінде мерзімі 3 айдан 
асқаны
% -пен

¥зақ мерзімді-барлығы
соның ішінде:
мерзімі өгкені
%-пен
оның ішіиде мерзімі 3 айдан 
асқаны
% -пен
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Кесхе 14.
Меншікті калиталдың өзгеруін талдау 

Ақпарат квзі: қаржылық есеп берудің №1 , 4  нысандары

Меншікті
капитал
атауы

Жылдың
басындағы
қалдыіы

Есептегі
кезеңдегі
түскені

Есептегі
кезеңдегі

жұмсалғаны

Жылдың
соңындағы
қалдығы

Есептегі
кезеңдегі
ауьггкуы

......ЙХІ _

мы
ң 

те
ңг
е

үл
ес

 
са
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м
ағ
ы

,%

мь
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те
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мы
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те
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үл
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са
лм
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ы

,%

мы
ң 

те
ңг
е

о И 

| 1

мы
ң 

те
ңг
е

үл
ес

са
лм

ағ
ы

,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Меншікті
капитал
Қосымша
капитал
Резервтік
капитал
Бөлінбеген
табыс
Бюджетген
қаржылан-
дыру
Бюджетген
тыс
қорлардан
мақсатты
қаржы-
ландыру
БАРЛЫҒЫ
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Кесте 15.
Қарыз каіштапдьщ өзгеруін талдау 

Ақпарат көзі: каржылық есеп берудің №1 , 4  нысандары

Қарыз 
капитал атауы

Жылдың
басындағы
қаддығы

Есептегі
кезеңцегі
түскені

Есеігтегі
кезеңцегі

жұмсалғаны

Жылдың
соңындағы
қалдыт

Есептегі
кезеңдегі
ауытқуы

(+,-)

мы
ң 

те
ңг
е

үл
ес

 
са
лм
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мы
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те
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чО
о4
3
і
3
1
О0>4 >-*
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те
ңг
е ёсс;

?*=!сс:О
о€•
>-*

мы
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те
ңг
е

үл
ес

 
са
лм

ағ
ы

, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Банктердің
ұзақ мерзімді
несиелері
соның ішінде:
мерзімінде
жабылмағаны
¥зақ мерзімді
заемдар
Банктердің
қысқа
мерзімді
несиелері
соның ішінде:
мерзімшде
жабылмағаны
Қысқа мерзім-
ді заемдар
БАРЛЫҒЫ



2-қосымша

Кажщстан Республикасының Қаржы Министрлігі бекіткен 2005 жылдың 
22- желтоқсанындагы №  427 бүйрыгымен бекітілген

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
«31»жеятоқсан 2010 жыл

(1-нысаны)
Үйымныц атауы _____________
¥йым қызметінің түрі _______ ________________________ _
¥йымдастыру-кұкыктық нысаны __________ ________________
Үйьшньщ түргылыкты мекені _______________ ___________ _
Өлшем бірлігі -  мың теңге

АКТИВТЕР Қатардьщ
коды

Есепті 
кезен соны

Есепті 
кезең басы

1.ҚЫСҚА МЕРЗІМДІАКТИВТЕР
Ақша қаражаттары мен оның 
эквиваленттері

010 3511321 3874292

Қысқа мерзімді каржылық 
инвестихдаялар

011 7923863 12438075

Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар 012 745503 670909
Қорлар 013 780439 574453
Ағымдағы салықгық акгивтер 014 275373 93622
Сатуға арналған ұзақ мерзімді актявтер 015 0 0
Баска да қысқа мерзімді активтер 016 1364758 486590
Қысқя мерзімді активтердің барлығы 100 14601257 18137941
2.¥ЗАҚ МЕРЗІМДІАКТИВТЕР
¥зақ мерзімді қаржылық инвестициялар 020 0 0
¥зақ мерзімді дебиторлық қарыздар 021 82710 95980
Үлестік қатысу әдісімен есептелген 
инвестиңиялар

022 0 3285

Жылжымайтын мүлікке салынған 
инвестиңиялар

023 0 0

Негізгі кұралдар 024 9330738 7158211
Биологиялық активтер 025 0 0
Барлаушылық жзне бағалаушылық 
активтер

026 0 0

Материалдық емес активтер 027 547561 450669
Кейінге қалдырылған салықгық 
аісгивтер

028 0 0

Баска да ұзақ мерзімді активтер 029 0 6476
¥зақ  мерзімді активтердің барлыгы 200 9961009 7714621
БАЛАНС қ.(100қ.+200қ.) 24562266 25852562
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2-қосымшаньщ жалғасы

[ІАССИВТЕР
Қатар-
Д Ы Ң

коды

Есепті
кезең
басы

Есепті
кезең
соңы

З.ҚЫСҚА МЕРЗІМДІМЩДЕТТЕМЕЛЕР
Қысқа мерзімді қаржьшық міндетгемелер 
анвестициялар

030 1726242 5199269

Салықгар бойынша міндетгемелер 031 40910 58385
Басқа да міндетті жэне ерікті төлемдер бойынша 
міңдеттемелер

032 25508 30578

Қысқа мерзімді кредиторлық қарыздар 033 523164 358501
Қысқа мерзімді бағалаушылық міндеттемелер 034 0 0
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

035 11848232 11096665

Қысқа мерзімді міндеттемелердің барлығы 300 14164056 16743398
4.ҮЗАҚ МЕРЗІМДІМШДЕТТЕМЕЛЕР
¥зақ мерзімді қаржылық міндетгемелер 040 983461 2549204
¥зақ мерзімді кредиторлық қарыздар 041 215625 181048
¥зақ мерзімді бағалаушылық міндеттемелер 042 0 0
Кейінге қалдырылған салықтық активтер 043 347785 266647
Басқа да ұзақ мерзімд» қаржылық міндеттемелер 044 0 0
¥зақ  мерзімді міндеттемелердің барлығы 400 1546871 2996899
5. КАПИТАЛ
Шыгарылған капитал 050 7990560 5456832
Эмиссиялық табыс 051 0 0
Сатып алынған меншікті құралдар 052 0 0
Резервтер 053 283446 406145
Бөлінбеген табыс жабылмаған шығьш 054 577333 249288
Азпшлық үлесі 055 0 0
Капиталдың барлығы 500 8851339 6112265
Баланс ( 300қ.+ 400қ.+ 500қ.) 24562266 25852562

Басшы:

Бас бухгаягер: 

Мөр қоятын орын



З-қосымша

Ңазсщстан Республикасының Қаржы Министрлігі бекіткен 2005 жылдың 
22- желтоцсанындагы № 427 бүйрыгъшен бекітічген

Пайда мен зиян туралы есеп беру
«31»жеяіоксан 2010 жыл 

(2-нысаны)
¥йымньщ атауы ____ ____________ __
¥йым қызметінщ турі_______________________ _ _ _ ___________
¥йымдастыру-иұқықгык нысаны_______ ;_______________________
Ұйымның тдяылықты мекені____________ _________
Өяшем бірлігі - мың.теңге

Көрсегкіштер атауы
Қатар
коды

Есепті кезев 
соңы

Есепті кезен 
басы

Өнімді саггудан және кьізмет корсетудеи түскен 
габыс

010 13639035 11860627

Өнйеді сату және қызмет көрсетудің өзіндік қүны 020 10551939 9138341
Жалпы табыс (01 Ок- -  020қ.) 030 3087096 2722286
Қаржьшаңдырудан түскен табыс 040 613559 478412
Баска да түскен табыстар 050 378967 540936
Өнімді сату жэне қызмсгг көрсетуге кеткен 
шыіыстар

060 100162 107059

Әкімшілік шьпыстары 070 3079964 2489739
Қаржыландыруға кеткен шығыстар 080 272420 281385
Баска да түскен шыгыстар 090 218185 443663
Үлесгік қаіысу эдісімен есепгелген үйыадардын 
габысы/іиығысы үлесі

100 -3285 -1215

Кезеидегі токгатылған қызмепен 
габыс/шыи.іс(030қ.+ 040қ.+ 050қ.- 
ОбОқ. - 070қ. -  080қ. -  090қ.+/- ЮОк.)

110 405606 418573

Токгатылған қызметген табыс/шыгыс 120 0 -451
Салық салғанға дейінгі табые/шыгыс 
(110қ.+/- 120қ.)

130 405606 418573

Корпорагивтік табыс салығына кеткен шығыстар 140 105871 142467
Кезевдегі азшылық үлесін есептемеген-дегі 
жныніық табыс/ шығыс 
(ІЗОқ.- 140қ.) 150 299735 275655
Азшылықулесі 160
Кезеңдегі жиынтық табыс/шығыс 
(150қ.- ІбОқ.)

170 299735 275655

Акцияғатабыс 180

Басшы:
Бас бухгалгер:
Мер коятын орын
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4-қосымша

Қазацстан Республикасының Қаржы Министряігі бекіткен 2005 жылдың 
22- желтоцсанындагы №  427 бұйршымен бекітіпген

Ақша қаражаттарының қозгалысы туралы  есен беру
«31»желтоқсан 2010 жьш 

(3-нысаны)

¥йымньщ атауы__________________________________________ _
¥йым қызметінің түрі__________________________________________
¥йымдастыру-қүқықтық нысаны ________
Үйьмның тұргьшықты мекені___________________________________
Өлшем бірлігі - мың.теңге

Көрсеткіпггердід аталуы
Жолдар
дың

кодтары

Есепті 
кезең соңы

Есепті
кезең
басы

1 2 3 4
I. Олеращшяық қызметтен түскен ақша 
қаражаттаріьшың қозғалысы
1. Түскен ақша қаражаттарньщ бар- 
лығы, 010 1172985669 944580313
оның ішінде:
тауарларды сатудан 011 1652891 1128706
қызметтер корсетуден 012 10519915 9860014
алынған аванстар 013 17775446 14555643
дивиденттер 014
басқэлай тускендері 015 1143037417 919035950
2. Ақша қаражатгарының есептен 
шығарылуы, барлығы оның ішінде: 020 1168358878 951769559
тауарлар мен қызметтер үшін қоюшыларға 
төленген ақшалар 021 4077124 5963145
берілген аванстар 022 2643875 2016650
төленген еңбекақьшар 023 4451988 4298883
займдар бойынша сыйақылар төлеу 024 76833 583341
корноративтік табыс салығы 025 118652 22168
бюджетке төленетін басқалай төлемдер 026 2236771 2165541
басқалай төлемдер 027 1154753635 936719831
3. Онерациялық қьомегтен ақша 
қаражаттарыньщ таза сомасы 
(ОІОқ. — О20Қ .) 030 4626791 -7189246

II. Инвестициялық қызметтен түскен 
ақша қаражатьіньщ козғалысы
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4-косьшшаның жалғасы

I 2 3 4
1. Тускен акша каражаттарыньщ 
барлыгы,

040 9050 204566

оның ішінде:
негізгі құралдарды сатудан 041 9050 204566
материалдық емес активтерді сатудан 042 0 0
басқалай ұзақ мерзімді активтерді сатудан 043 0 0
каржылық активтерді сатудан 044 0 0
басқа ұіымдарга берілген займдарды жабу 045 0 0
фыочерстік және форвардтьпс; келісім 
шартгар,опциондар мен своптар

046 0 0

түскен баскалай акшалар 047 0 0
2. Ақша қаражаттарын есептеу, шығару, 
барлыгы

050 4314715 2322264

оньш ішінде:
негізгі қүралдарды сатып алуға 051 4134166 2242809
материалдық емес активтерді сатып алуға 052 180549 74955
басқалай ү-зак мерзімді активтерді сатып 
алуға

053 0 0

қаржылык акгавтерді сатып алуға 054 0 4500
басқа ұйымдарға займдар үшін 055 0 0
фьючерстік жэне келісім 
шарттар,опциондар мен своптар үшін

056 0 0

басқалай төлемдер 057 0 0
3. Инвестициялық қызметтен түскен 
ақша қаражаттының таза сомасы (040қ. 
-  050қ.)

060 -4305665 -2117698

Ш . Қаржылық қызметтен түскен акша 
қаражатгарының қозғалысы
1. Ақша қаражаттарының түсуі, 
барлығы

070 274890519 137914740

оиың ішінде:
акциялардан және басқа да бағалы 
эмиссияланған акциялардан жэне басқалай 
қунды кағаздардан алынған займдар

071 0 1800000

алынған займдар 072 129683 5510517
қаржылық жалдан алынған сыйақыпар 073 0 0
басқалай түскен акціалар 074 274760836 130604223
2. Ақша қаражатгарьш есентен шығару 
барлыгы

080 275574616 126172806

оныц іпгінде:
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4-қосымшаньщ жалғасы

1 2 3 4
займдар құнын ©теу 081 458144 4802738
өз меншігіндегі акцияларды алу 082 0 0
дивиденттерді төлеу 083 0 0
баскаларға 084 275116472 121370068
3, Қаржылык қызметтен түскеы ақша 
қаражаттарының таза сомасы (070қ. — 
080қ.)

090 -684097 11741934

Жныны: Акша
қаражатгарьшың(+)/030жол+/-060жол+/-
090жол

-362971 2434990

Есепті кезең басындағы ақша 
қаражатымен олардың эквнвалентгері

3874292 1439302

Есепгті кезен соцындағы ақша қаражаты 
мен олардың эквиваленттері

3511321 3874292

Басшы:

Бас бухгаятер: 

Мөр қоятын орын
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Капиталдағы озгеріс туралы есеп беру
«31 »желтоксан 2010 жыл 

(4-нысаны)

Үйымның атауы __________ __________________ _
Ұйым қызметінің турі_________________________________
¥  йымдастыру-куқықгык нысаны
Үйымның тұрғылықгы мекені________________ __ ________________
Өлшем бірлІгі - мьщ.теңге ~ —

5-қосымша

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ
Ж
ол
да
р

ко
дт
ар
ы

Негізгі ұйымның капиталы

А
зш

ы
лы

қ
үл
ес
і

X  '

§ ч
£  1 к о, 
в вЙ Ю .

1
І+.
2 «
а  і Ре

зе
рв
ті
к

ка
ни

та
л

Бө
лі
нб
ег
ен

та
бы

с

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6 7 8
Есепті жьодың 
1-қаңтарындағы сальдо 010 5 456 832 480 587 174 846 6 112 265 6 112 265
Есеп саясатындата өзгерістер 020
Есептелген саоьдо /ОІОқ.+А 
020қ./ 030 5 456 832 480 587 174 846 6 112 265 0 6 112 265
Активтерді кайта бағалаудан 
тускен табыс/шышн 031 -66 821 -66 821 -66 821

5-қосымшаньвд жалғасы

1 2 3 4 5 6 7 8

Ақша ағымдарын хеджирлеу 032
Шетелдік қызметтеи түскен 
бағамдық айырмашылыкгар

033

Капиталдыц озінде танылған 
табыс/ шығын/031қ.+/- 
032қ.+/-033қ7

040 0 0 -66 821 -66 821 0 -66 821

Кезевдегі табыс/шығын 050 299 735 299 735 299 735

Кезевдегі табыс/ шығынның
тарлығы /140қ.+/-150қ./

060 0 0 232 914 232 914 232 914

Дивидендтер 070 27 568 27 568 27 568

Акциялар эмиссиясы 080 2 533 728 2 533 728 ^ 2 533 728

Сатып алынған меншікті 
үлестік қүралдар

090 0 0

Есепті жылдын
31 -желтоқсанын-дағы сальдо
/060к.-070к.+080қ.-090қ./

100 7 990 560 480 587 380 192 8 851 339 0 8 851 339

Алдьшдағы жыл-дың 1- 
каңтарында-ғы сальдо

110 3 656 832 307 434 368 752 4 333 018 4 333 018

Есеп саясаіъіндағы өзгерістер 120 0 0

Есептелген сальдо /110қ.+/- 
120қ./

130 3 656 832 307 434 368 752 4 333 018 4 333 018

Активтерді қайта бағалаудан 
түскен табыс/шығын

131 -296 408 -296 408 -296 408

Ақша ағымдарын хеджирлеу 132 173 153 -173 153 0 0

ЦІетелдік қызметтен түскен 
бағамдық айырмашылықгар

133 0 0
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